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ÖZET: 

“Vergi Hukukunda Yorum” başlıklı Tez, vergi hukuku alanında yapılan bir yorumun, 

dayandığı, kaynak aldığı yasa, yasa üstü ve yasa altı belgelerle mantıksal tutarlılık 

koşullarını, ekonomik ve sosyal gerçeklere uygunluğunu ve ilke ve değerlerle ilişkisini bir 

bütünlük içinde araştırmaktadır.  

Tezin temel amacı, bu üç gereğin yorum yöntemleri ve yöntemlere ilişkin kurallar 

çerçevesinde nasıl uygulanabileceğini tartışmaktır. 

Tez’de yorumla ilgili temel kavramlar şöyle sınıflandırılmıştır: 

“Kapalı Lâfzî Yorum”, yasa kuralındaki terimlerin ve hükümlerin yorumunda klasik önermeler 

mantığı ve temel dilbilgisi kurallarına başvurularak gerçekleştirilen vergi hukuku yorumudur.  

“Açık Lâfzî Yorum”, dilin dilbilimsel/yapısal karakterinin ve belirsizlik probleminin dikkate 

alınması durumundaki lâfzî yorumdur. 

“Kapalı Sistematik Yorum”, her hangi bir vergi hukuku kuralı veya kavramının, yine sadece 

bir başka vergi hukuku kuralı veya kavramı ile olan ilişkisi bağlamında yorumlanmasıdır.  

“Açık Sistematik Yorum”, ekonomik gerçekliklerin sistematik yorumun parametresi olması 

durumunda yorumdur.  

“Tarihi Amaçsal Yorum”, yasanın yapılış amacını yasa yapıcılar tarafından açıklanmış veya 

yasa dilinden ve/veya sonuçlarından çözümleyen yorumdur.  

“İlkesel Amaçsal Yorum”, vergisel, hukuki ve ahlaki ilkelere uygun yorumdur.   

“Kıyas” yasada tanımlanmamış bir olayın, tanımlanmış olan benzer bir olayla ilişkilendirilerek 

yasa kapsamına alınmasıdır.  

Tez’de incelenen bir diğer önemli kavram vergiden kaçınmadır. “Vergiden Kaçınma”, vergi 

yükünün gayrimeşru yollardan azaltılmasıdır. İlgili bölümde, yorum ve kıyas yöntemleri 

vergiden kaçınmanın önlenmesinde nasıl kullanılacağı tartışılmıştır. 
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SUMMARY 

The thesis titled “Tax Law Review” is to investigate the source and law, documents above 

and under the law and terms of logical consistency, compliance with the economic and social 

realities, relationship between principles and values based on by a comment in tax in a 

coherent. 

The main objective of this thesis is to discuss how these three realities will be applied within 

the framework of comment methods and rules of these methods. 

In the thesis, basic concepts of comment have been classified as follows: 

“Close literal comment” is a tax law comment in which classical propositional logic and the 

rules of basic grammar are referred in comment of terms and provisions in law rules. 

“Open literal comment” is a literal comment in which linguistic/structural character of the 

language and problem of uncertainty is taken into account. 

“Close systematic comment” is to comment any tax law rule or concept in context of relation 

with another tax law rule or concept. 

“Open systematic comment” is the comment in case the economic realities are parameters of 

systematic comment. 

“Historically purposeful comment” is the comment which resolves purpose of construction of 

the law from explained by lawmakers or the language of the law and / or consequences. 

“Principally purposeful Comment" is the comment in accordance with tax, legal and moral 

principles. 

“Comparison” is to take an event defined in the law into scope of the law in relation with a 

similar event defined. 

Another important concept examined in this thesis is tax avoidance. 

"Tax Avoidance" is to reduce the tax burden in illegal ways. In related chapter, it has been 

discussed how comment and comparison methods will be used for prevention of tax 

avoidance. 
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GİRİŞ 

Vergi Hukuku, vatandaşın ekonomik ve sosyal yaşamının önemli bir parçasıdır. Başta insan 

hakları ve anayasa hukuku olmak üzere, uluslar arası hukuk, ceza ve idare hukuku ile iç içe 

olduğu gibi, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih gibi sosyal bilimlerle de ilişkilidir.  

Küreselleşmenin ve serbest ticaretin devletlerin ve toplumların kılcal damarlarına hakim 

olduğu bu dönemde ekonomik yaşamın derinleşmesi, vergi hukukunu ve onun hükümlerini 

anlamanın önemini giderek artırmaktadır.   

“Anlamak” için “yorumlamak” gereklidir. Vergi hukukunda yorumlama, mantıki, felsefi ve 

hukuki kurallara bağlı yöntemler çerçevesinde gerçekleştirilen bir süreçtir.  

Yorum, mantıksal olarak tutarlı, uygulanabilir olmalı ve değerlere aykırı olmamalıdır.   

Tezin temel amacı, bu üç gereğin yorum yöntemleri ve yöntemlere ilişkin kurallar 

çerçevesinde nasıl uygulanabileceğini tartışmaktır. 

Bu amaç çerçevesinde Tez, şu bölümler halinde incelenmiştir: 

“Birinci Bölüm”; vergi hukukunda yoruma ilişkin temel alt yapının kurulduğu bölümdür.  

Bu bölümün “Kavramlar” ana başlığı, “yorum” kavramının ne olduğunun anlaşılmasını 

amaçlamaktadır. Bunun için öncelikle bazı temel kavramlar incelenir, ardından yorum 

kavramı tanımlanır. Kavramlar ana başlığı, vergi hukukunun, ilkeler, kurallar, ekonomik 

olaylar, yargı kararları çerçevesinde oluşmuş bir hukuk düzeni olduğunu betimler. Yorumun 

tanımı bu betimleme sonrasında ve hukuki ve felsefi temelleri bağlamında yapılmaktadır. 

“Vergi Hukukunda Yorumla İlgili Yasal ve Anayasal Kurallar” ana başlığı içinde, vergi 

hukukundaki bir yorumun anayasal ve yasal kuralları ve temelleri üzerinde durulmuş ve 

birinci ana başlıktaki felsefi ve mantıki bağlamıyla incelediğimiz “yorum” kavramına hukuki bir 

açılım getirilmiştir.  

“Vergi Hukukunda Yorumun Kaynakları” ana başlığında, vergi hukukundaki bir yorumun 

dayanakları tanımlanmaktadır. Yorumun kaynakları, ona geçerlilik kazandıran, uygulanabilir 

yapan, ahlaklı kılan ve akla uygunluğunu sağlayan kaynaklar olarak sınıflandırılmıştır. Bu 

bölümde özetle; vergi hukuku alanındaki bir yorum için, öncelikle yorumlanacak bir yasa veya 

yasa gücündeki bir düzenlemeye ve ekonomik yaşamda gerçekleşmiş bir olaya ihtiyaç 

bulunması gerektiği, yorumun etik ve ahlaki ilkelerden beslenmesi ve akıl yürütme sistemine 

uyumlu olması gerektiği savunulmuştur. 

“İkinci Bölüm”; yorum türlerinin incelendiği bölümdür. 
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Bu bölümün “Kapalı Lâfzî Yorum” ana başlığı altında, yasa kuralındaki terimlerin ve 

hükümlerin yorumunda klasik önermeler mantığı ve temel dilbilgisi kurallarına başvurularak 

gerçekleştirilen vergi hukuku yorumu açıklanmaktadır.  

“Açık Lâfzî Yorum” ana başlığı altında, dilin dilbilimsel/yapısal karakterinin ve belirsizlik 

probleminin dikkate alınması durumunda, lâfzî yorumun nasıl bir karakter kazandığı ortaya 

konmaktadır.  Açık lafzi yorum uygulamasında, her iki temelde hukuki belirsizlik probleminin 

giderilebilmesi için modern sembolik mantıktan nasıl yararlanılabileceği üzerinde 

durulmuştur. 

“Kapalı Sistematik Yorum” ana başlığı altında, vergi hukukunun her modern yasa gibi bir 

kavramlar sistematiğinin bulunduğu ve yorumlamada bu sistematiğin dikkate alınmasının 

kuralları açıklanmaktadır. Ancak bu yönteme, her hangi bir vergi hukuku kuralı veya 

kavramının, yine sadece bir başka vergi hukuku kuralı veya kavramı ile olan ilişkisi 

bağlamında yorumlanması söz konusudur. Bu bölümde ayrıca kapalı sistematik yorumun 

yetersizliği kanıtlanmaktadır.  

“Açık Sistematik Yorum” ana başlığı altında, sistematik yorumun reel olaylar karşısında aldığı 

konum incelenir. Bu bölümde, ekonomik gerçekliklerin sistematik yorumun parametresi 

olması durumunda, yorumun ekonomik hayatın amaçlarına uygun olması gerektiği şeklinde 

bir evrim geçirdiği görüşü savunulmaktadır.  

“Tarihi Amaçsal Yorum” ana başlığı altında, konu iki açıdan ele alınmaktadır: Birincisinde, 

yasanın yasa yapıcılar tarafından açıklanmış amaçlarını esas alan yorumu incelenmektedir. 

İkincisinde, yasa yapıcıların açıkça açıklamadıkları halde yasa dilinden ve/veya 

sonuçlarından o açıklanmayan gerçek amacın çözümlenmesi incelenmektedir.  

“İlkesel Amaçsal Yorum”  ana başlığı altında, yorumun temel meşruiyet kıstaslarından birisi 

olan vergisel, hukuki ve ahlaki ilkelere uygun yorumun çerçevesi belirlenmekte ve 

açıklanmaktadır.   

“Kıyas” ana başlığı altında, kıyas kavramının özellikleri açıklanmakta, bunun hukuki kıyas ile 

ilgisi, yorum kavramıyla benzer ve farklı boyutları ortaya konulmaktadır. Tüm bu 

açıklamalardan sonra, vergi hukukunda kıyas olanağının sınırları ortaya konulmaktadır. 

“Vergiden Kaçınmanın Önlenmesinde Yorum Ve Kıyas” bölümünde, vergi yükünü azaltmaya 

çalışan kişilerin bu eylemlerinin meşruiyet sınırının belirlenmesinde, yorum yöntemlerinin ve 

kıyasın uygulanabilme olanakları tartışılmıştır.      
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL ALTYAPI 

I- KAVRAMLAR 

Wittgenstein, “Felsefi Soruşturmalar” isimli notlarında, dilin ne olduğunun anlaşılması için 

“aile” ve “oyun” kavramlarını ileri sürer1. İnsanlar dil üzerinden düşünür. “Aile”, düşünürken 

kavramların nasıl şeyler olduğuna, “oyun” ise kavramları nasıl kullandığımıza ilişkin çerçeveyi 

sunar.  

Vergi hukuku yorumunda öncelikle temel kavram ailesinin incelenmesi gereklidir. 

Wittgenstein’a göre, kavramlar tek başına anlam ifade etmezler. Bütünlük olan her kavram, 

kendisi o bütünlüğün parçası olan başka kavramlardan oluşur. Wittgenstein açısından, 

yorumcu için parça kavramların parça olarak anlamı ile bütünlük içindeki anlamı arasında 

hiçbir ilişki yoktur. Bağlamı içinde fonksiyonu olan herhangi bir kavram, eğer ailenin parçası 

olarak tanımlanıyorsa anlamlıdır.  

Wittgenstein, bütünlükler ve parçalar arasındaki bu ilişkinin belli ve kesin kuralları olduğunu 

ve yorumcunun bu kurallar içinde “oyun”  oynadığını düşünür. Yorumcu, kurallar içindeki 

oyununda bir strateji belirleyecektir ve bu strateji ne kadar iyiyse yorumu da alternatif 

yorumlar içinde o kadar güçlü olacaktır.           

Biz de Wittgenstein’ın yaklaşımına uygun olarak,  “ilke”, “kural”, “vergiyi doğrudan olay”, 

“hüküm”, “düzen”, “hukuk”, “vergi hukuku” gibi aileden kavramları kendi yakın ailesinden 

kavramlarla tanımlayacağız ve sonra “oyun”u yani “yorum”u tanımlayacağız. Böylece neyi 

araştırdığımızın belirlemesini yapacağız.    

A- İlke 

“İlke”yi eş anlamları ile tanımlamak yerinde olacaktır.  “İlke”nin eş anlamlıları olarak, “öge, 

prensip, umde, mebde, unsur” verilmiştir2.  

Eş anlamlılar arasında günümüz Türkçesinde en çok kullanılan prensiptir. O yüzden ilkeyi 

tanımlamanın bir yolu da prensibi tanımlamaktır.  “Prensip”, İngilizce “principle” kelimesinden 

Türkçe’ye kazandırılmıştır. “Principle”, “inancın, iddianın, kavramın, teorinin temellendiği şey,  

moral olarak doğru kabul edilen davranışın atıf yapıldığı şey; doğal hukuk; yapılan bir şeyin 

                                                             
1 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s.26-53 
2 Türk Dil Kurumu, 2010, http://tdk.org.tr/esveyakin/Default.aspx, Erişim: 21.07.2010. 
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temel kaynağı3”, “ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur4”  olarak 

tanımlanır.  

Diğer bir eş anlamlı sözcük “öge”, anne, çok akıllı yaşlı kimse, ulusun büyüğü anlamlarında 

kullanılmış bir sözcük olup, “ök”, akıl ve anlayış sözcüğü ile aynı köktendir5. “Öge” ve “ök” 

arka planı, bizim zihnimizdeki “ilke” yi makul olarak ileri sürülen ve saygıyla bağlı olunan 

kurallar bütünü olarak resmetmektedir.  

Hukuk alanında “Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı birliği, doğal hakim güvencesi, eşitlik, 

sözleşme özgürlüğü ve güvenliği, hak arama özgürlüğü, dürüst davranma ve iyiniyet, 

kazanılmış hak, yasallık, tek suça tek ceza, mülkiyet hakkı, sorumluluk, masumiyet, dürüst 

yargılama, laiklik, ispat külfeti, borçların nispiliği, kanunu bilmemek mazeret sayılmaz6” gibi 

ilkeler bulunmaktadır.  

Vergi hukukundaki Anayasal ilkeler “yasallık, yasal idare, genel ve eşit vergilendirme, temel 

hak ve özgürlüklerin zedelenmemesi, hukuki güvenlik, yargısal denetim, mali güce göre 

vergilendirme7” olarak sayılabilir.  

B- Kural  

“Kural”, “bir sanata, bir bilime temel olan, yön veren ilke, kaide8” olarak tanımlanır. Kural, bu 

durum içine giren herkesin belli bir sonuca katlanacağı, geleceğe yönelik, genel ve soyut bir 

şeydir 9 .“Genellik”, aynı tür bütün olaylara ve aynı durumdaki “herkese” uygulanması, 

“soyutluk”, belirli bir olayı ya da kişiyi muhatap almayan, aynı nitelikteki veya aynı durumdaki 

“bütün olaylara” uygulanabilmesini ifade eder10. 

“Norm”, latince kökenli bir kelimedir(norma) ve Romalılar döneminde halıların kareler halinde 

ölçülmesine yarayan ölçü birimidir 11 . “Norm”, “genel kabuller çerçevesindeki davranış 

standardı12,  standart, örnek, model, tip13”,  yargılama ve değerlendirmelerin kendisine göre 

yapıldığı ölçüt; uyulması gerekli olan kural, yönerge14”; “ölçü görevini yerine getiren üst 

                                                             
3 Babylon Sürüm 8.0.5 (f7) içinde Consiste Oxfort Thesaurus. 
4 Babylon Sürüm 8.0.5 (f7) içinde Türkçe Çeviri Modülü.  
5 Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, 2007, s. 651. 
6 Şen, Hukuka Giriş Hukukun Temel İlke ve Esasları, 2010, s. IX,X. 
7 Çağan N. , Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme, 1980, s. 129-151.; Doğrusöz, Vergi Hukuku Ve İlkeler, 
2009 
8 Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, 2007, s. 570. 
9 Öktem & Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, 2001, s. 261. 
10 Kayar & Üzülmez, Hukukun Temel Kavramları, 2007, s. 11,12. 
11 The Merriam Webster Dictionary, 1998, s. 356 
12 Longman Dictionary Of Contemporary English, 1990, s. 705. 
13 Babylon Sürüm 8.0.5 (f7) içinde Türkçe Çeviri Modülü. 
14 Türk Dil Kurumu, 2010, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=d%FCzg%FC&ayn=tam, Erişim:21.07.2010. 
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düzeydeki kural15”; “insanın belli bir denetim alanı içinde eylemesini sağlayan, davranışlarını 

biçimlendiren kural ya da kurallar bütününe verilen ad; toplum bilimlerinde yerleşik ya da 

beklenen toplumsal davranış biçimi; ne yapılması gerektiğine ilişkin üstü örtülü toplumsal 

kural ya da örnek biçim16”  olarak tanımlanır.  

Türkçe karşılığı “düzgü”dür. “Düzgü”, bir topluluğun dilini sınırlayan ve konuşanları tarafından 

uyulmaya dikkat edilen özelliklerin bütünüdür17,  

“Yasa” , Moğolca’da düzen vermek anlamına gelen ve Türkçe’ye kazandırılmış bir kelimedir.  

“Yasa”yı, olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet 

gösteren kural olarak tanımlayabiliriz18. Hukuksal anlamıyla “yasa”, parlâmento kararı dışında 

kalan ve Anayasanın yetki verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından (m.7, 87), 

Anayasada öngörülen kanun yapma usûllerine uyularak yapılan (m.88) ve 

Cumhurbaşkanınca yayımlanan (m.89) işlemlerdir19. 

                                                             
15 Çeçen A. , 1975, s. 76,80. 
16 Güçlü, Uzun, Uzun, & Yolsal, 2003, s. 1045,1046. 
17 Türk Dil Kurumu, 2010, http://tdkterim.gov.tr/bati/?kelime=norm&kategori=terim&hng=md, Erişim:21.07.2010. 
18 Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, 2007, s. 1079. 
19 Kemal Gözler’in kişisel web sayfası “http://www.anayasa.gen.tr” içinde “http://www.anayasa.gen.tr/kanun.htm Erişim: 
28.07.2010 ” de  Kanun kavramını şöyle tanımlamaktadır:  
“Kanun kavramı genel olarak iki değişik anlamda tanımlanmaktadır: 
 1. Maddî Anlamda Kanun.- Yasama fonksiyonu maddî kritere göre tanımlanması ile kanunun maddî anlaşılışı aslında aynı 
şeylerdir. Yasama fonksiyonu maddî kriterle tanımlanırsa, kanun da maddî anlamda tanımlanacaktır. Bu nedenle, maddî 
anlamda kanun anlayışı da doğal olarak Léon Duguit tarafından savunulmuştur (Duguit, Traité de droit constitutionnel, 
op. cit., c.II, s.160-166; Duguit, Manuél de droit constitutionnel, op. cit., s.90-101). Yazara göre, maddî açıdan, “işlemi 
yapan kurul veya memurdan bağımsız olarak, bizatihi kanunların içkin özelliğine sahip her işlem kanundur” (Duguit, Traité 
de droit constitutionnel, c.II, s.161). Yazara göre, maddî anlamda kanun, “devletin kendisiyle bir objektif hukuk kuralını 
formüle ettiği, kurallar koyduğu, bir objektif hukuk ilkesini uygulanmasını sağlamaya yönelik kurumlar teşkil ettiği bir 
işlemdir” (Ibid., c.II, s.165). Duguit çok kısa olarak, maddî anlamda kanunu, “bir objektif hukuk kuralını içeren devletten 
çıkan her işlem” olarak tanımlamaktadır (Ibid., c.II, s.166). Kanunun maddî anlaşılışında, bir işlemin kanun niteliğinde olup 
olmadığına onun içeriğine bakılarak karar verilir. Bu anlayışta, işlemin kaynağı, yani o işlemi yapan organ önemli değildir. 
Önemli olan işlemin objektif hukuk kuralı niteliğinde olması, yani, genel, soyut, sürekli, kişilik-dışı kurallar içermesidir. 
Buna göre bir hukukî düzenleme, genel, soyut, sürekli, objektif, kişilik-dışı nitelikte ise bu düzenleme bir “kanun”dur; bu 
özellikleri taşımıyorsa o düzenleme bir idarî işlemdir. 

 2. Şeklî Anlamda Kanun.- Yasama fonksiyonu şeklî veya organik kritere göre tanımlanması ile kanunun şeklî anlaşılışı 
aslında aynı şeylerdir. Yasama fonksiyonu şeklî veya organik kriterle tanımlanırsa, kanun da şeklî anlamda tanımlanacaktır. 
Bu nedenle, şeklî anlamda kanun anlayışı da doğal olarak Raymond Carré de Malberg tarafından savunulmuştur (Carré de 
Malberg, op. cit., c.I, s.285-286; 326-335; 377-382). Şeklî anlamda kanun anlayışına göre, kanunun içeriği ve genel, soyut, 
objektif olması gibi nitelikleri önemli değildir. Önemli olan kanunun yapan organ ve kanunu yapılış şeklidir. Şeklî anlayışa 
göre bir işlemin kanun olup olmadığı araştırılırken, o işlemin hangi organ tarafından ve hangi usûlle yapıldığı araştırılır. 
Şeklî anlayışa göre kanun, yasama organınca tarafından, birtakım özel usûllere uyularak ve kanun adı altında yapılan 
işlemlerdir (Ibid., c.I, s.285, 327). Şeklî açıdan bir işlemin kanun niteliğinde olup olmadığını tespit etmek güç değildir. 
Yasama organı tarafından, kanun yapma usûllerine göre kabul edilen ve kanun ismini taşıyan her işlem bir kanundur. Şeklî 
anlaşılışta, kanunun genel, sürekli, objektif, kişilik dışı olması aranmaz. İsterse bir kişiye ilişkin olsun, yasama organınca 
kanun gibi kabul edilmişse ortada bir kanun vardır.  

 1982 Anayasası Hangi Kanun Anlayışını Kabul Etmiştir?- Türk pozitif anayasa hukukunda kanun, maddî anlamda değil, 
şeklî anlamda tanımlanır. Zira, 1982 Anayasasında kanunların genel, soyut, sürekli, objektif, kişilik dışı nitelikte olması 
şartını getiren bir hüküm yoktur. Tersine Anayasa 115 ve 124’üncü maddelerinde yürütme organına, tüzük ve yönetmelik 
çıkarma yetkisi vermektedir. Bu Anayasanın bazı idarî işlemlerin genel, soyut, sürekli, objektif, kişilik-dışı olacağını kabul 
ettiği anlamına gelir. Anayasa idarî işlemlerin bu niteliklerde olabilmesine imkân verirken, diğer yandan kanunların özel, 
somut, süreksiz ve kişileri ilgilendirir olması halini yasaklamamaktadır. Uygulamada da sadece bir kişiyi ilgilendiren 
kanunlara rastlanmaktadır.”  
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Daha iyi bir tanım vermek için kural ve normun eş anlamlısı olarak verilen “Kaide” ve ona çok 

yakın “düstur” kelimelerini de tanımlamak gerekir. Türkçemizde var olan bu kelimelerin her 

ikisinin de kökeni Arapçadır. “Kaide; kural, bir şeyin yere dayanan bölümü veya bir şeyin 

üzerine oturtulduğu nesne, duraç, taban, ayaklık, ilke, prensip, çeşitli sayıda belli olmayan 

ortak niteliklerin yahut ortak nitelik taşımaları gerektiğini belirleyen genel anlatım; “düstur”; 

genel kural, kaide, yasaları içine alan kitap, devletin yayınladığı yasalar, tüzükler, 

yönetmelikler, içtihat birleştirme kararları v.b. şeklinde tanımlanmıştır20.  

Arapça sözlüklerde, düstur’un nispeten çağdaş(yeni) ve sadece devlet işleriyle ilgili kullanılan 

bir terim olduğu ve değişebilir kuralları çağrıştırdığı, kaidenin ise değişmezlik niteliği taşıyan 

kuralları çağrıştırdığı yazılmaktadır.   

Bir kuralın pozitif hukuk kuralı olabilmesi (yani düstur özelliği taşıyabilmesi) için onun 

uygulamasının kamu kudreti ve yaptırımlarla desteklenmiş olması gerekmektedir21.     

Arapça sözlüklerde  “kaide”de temeller ve temel ilke ve kurallar ön plana çıkarken, “düstur”da 

temeller üzerine inşa edilen düzenin kuralları ön plana çıkmaktadır. Bu durumda, hukuksal 

kavramlaştırma açısından baktığımızda, kaidenin daha çok hukuk ilke ve prensiplerine, 

hukuk kuralına içkin olan temel değerlere dönük bir yönü olduğunu, felsefi açıdan ise o hukuk 

kuralının özdeşi olan şeye baktığını söyleyebiliriz. Düsturun ise daha çok pozitif kurallara 

dönük olduğu, cari hukuk kurallarını yansıttığı, felsefi anlamda ise hukuk kuralının eşiti olan 

şeye baktığı söylenebilir.  

Temelleri belirleyen kurallar ile yasa veya somut toplumsal kurallar gibi o temeller üzerinde 

inşa edilen kurallar arasında kaide ve düstur ayrımından daha keskin bir ayrım yapabilmek 

için başka bir Türkçe sözcük,  “ilke” ye ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizin hukuk literatüründe 

“norm”, hukuk kuralı≡düstur yerine ve biraz daha üst düzeye çıktığımızda kaide ve ilke 

yerine de kullanılmaktadır.    

Sonuç olarak, tanımlardan hareketle söyle bir gösterim yapabiliriz: Kural≡Norm≡Düstur≡

Yasa≡Kanun, Kaide≡İlke≡Norm  

Uygulamada, “yasa” karşılığı olarak “norm” terimi yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz, “norm” 

yerine “kural” terimini kullanacağız bundan da aslen düsturu içinde alan “hukuk kuralı”nı 

kastedeceğiz. “İlke”yi bağımsız bir üst düzey terim olarak kabul edecek ve anayasal değeri 

                                                             
20 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük,   http://tdkterim.gov.tr/bts/, 21.07.2010 (Erişim: 03.10.2010); Yılmaz E. , 2001, s. 
464, 240. 
21 Şen, Hukuka Giriş Hukukun Temel İlke ve Esasları, 2010, s. 9. 
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olan ve kaide teşkil eden hukuk kurallarının ve yazılı olmayan soyut ilkelerin karşılığı olarak 

kullanacağız. 

Bu aşamadan sonra yaşayan bir kavramı “olay” ı tanımlamak gerekir.    

C- Vergiyi Doğuran Olay 

“Vergiyi doğuran olay”ı, Neumark, “mükellef ile vergi konusu arasında, vergi borcunu 

meydana çıkaran bir takım fiili veya hukuki olaylardır22”, Giannini, “vergi borcu, her bir vergi 

kanunun bağladığı olayın meydana gelmesi ile doğar. İşte bu olay, vergiyi doğuran olaydır23”, 

Feyzioğlu, “vergi borcunun doğumuna sebep olan olay24” olarak tanımlar. 

Baumgartner, “vergi konusunun oluşmasına sebep olan olay, yani hazine alacağının 

doğumunu belirleyen işlem, durum veya tarih 25 ” , Kaneti, “yasa vergi alacağının hangi 

olgunun gerçekleşmesine bağlı olarak meydana geleceğini belirler. Vergi alacağının 

kaynaklandığı bu olguya, vergiyi doğuran olay26” , Güneş, “vergi konusunun elde edilmesi, 

kullanılması, tüketimi, değişimi yahut alışı veya satışı, mülkiyet veya bunun belli bir süre elde 

bulundurulması şeklindeki bu ilişkilere vergiyi doğuran olay27”,  Akkaya, “vergi yasalarının, 

vergi borcunun doğumunu bağladıkları olay veya hukuki durum olmakla birlikte ayrıca vergi 

yasasındaki soyut tanıma uygun gerçekleşmeyi, somut maddi olayı ifade etmektedir. Dar 

anlamda yasa koyucunun öngördüğü olay veya olgulara ilişkin tasavvur, geniş anlamda, 

vergi borcu ilişkisinin bir bütün olarak ortaya çıkmasını sağlayan soyut unsurların bütünü28” , 

Karakoç, “vergi borcunun doğması için verginin konusu ile yükümlüsü arasında kanunun 

aradığı şartların ve ilişkinin doğması hali29” , Çağan, “kanunlarla belirtilen vergi kanunları ile 

kişinin bir bağlılık içinde bulunmasıdır30” şeklinde tanımlamıştır. 

 “Olay”,ın sözlük anlamı,  1. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte 

olan her türlü iş, hadise, vaka. 2. Önemli tarihsel olgu, fenomen31 dir.  

 “Fenomen”, “duyu organlarıyla algılanabilen, gözlenebilen, duyulabilen, deneyimde kendisini 

gösteren nitelik, nesne, ilişki, konum, olay türünden düşünülebilecek her şeyi anlatan felsefe 

                                                             
22 Tuncer & Şanver, 1959, s. 532; Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay, 2008, s. 5. 
23 Feyzioğlu, 1952, s. 56; Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay, 2008, s. 5. 
24 Feyzioğlu, 1952, s. 58; Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay, 2008, s. 5. 
25 Feyzioğlu, 1952, s. 55; Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay, 2008, s. 5. 
26 Kaneti, 1989, s. 92; Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay, 2008, s. 6. 
27 Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, 1998, s. 123; Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay, 2008, s. 6. 
28 Akkaya M. , 2002, s. 14,19; Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran Olay, 2008, s. 6. 
29 Karakoç, Gelir Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay I (Gelirin Elde Edilmesi), 1996, s. 103. 
30 Çağan N. , Vergi Hukuku Açısından Yasak Faaliyetler, 1977, s. 84; Topsakal, Türk Vergi Sisteminde Vergiyi Doğuran 
Olay, 2008, s. 6. 
31  Türk Dil Kurumu, 2010,  http://www.tdkterim.gov.tr/tarama/?kategori=verilst&kelime=olay Erişim: 24.10.1010. 
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terimidir. Dolaysız, doğrudan, aracısız biçimde deneyimde ya da yaşantıda görünen, 

gözlemlenebilen, bilinebilen her şeyin ortak adıdır32.  

Kanımızca, fenomen terimi, olay teriminden daha güçlü olarak vergiyi doğuran olayın 

tanımlanmasına yardımcıdır. Çünkü fenomen teriminin ana merkezinde, ilişki, konum, olay 

terimleri birlikte yer almaktadır. Terim, diğer olaylardan vergiyi doğuran olayı ayıran doğrudan 

unsurları ve deneyimleri de içerecek şekilde bir tanım yapılabilmesi için içerik sağlamaktadır.  

Fenomen kavramından yararlanarak şöyle bir tanım yapılabilir: “İlişkisi, konumu, doğrudan 

ayırt edici özellikleri ve ekonomik gerçekliği(deneyimi) verginin konusunu oluşturan her eylem 

vergiyi doğuran olaydır.”    

Her hangi bir hukuksal olayda eylemin amacı, eylemden etkilenen ve eylemin etkilediği tüm 

kişi ve olaylar (ilişki), o ekonomik olayın yarattığı menfaat ve eylemin gerçek içeriği(konum), 

özel hukuk çerçevesi ve diğer ekonomik olaydan ayrılan özellikleri (doğrudan ayırt edici 

özellikleri) ve tüm bunları anlamayı kolaylaştıran yorumcu tecrübesi(deneyimler)ne 

dayanarak yapılan “fenomenolojik indirgeme”, yorumun sağlıklı olmasında önemli bir 

araçtır33. 

D- Hüküm 

“Hüküm”ün sözlük anlamı, yargı, egemenlik, hâkimiyet, değer, aynı veya benzer nitelik, 

önem, geçerlilik, etki, hız, şiddet, karar, yargı (Urteil, décision), kural (Bestimmung, régle, 

disposition), etki, sonuç (Wirkung)34 olarak tanımlanır. 

Hukuktaki anlamıyla “hüküm”, olay gerçekleştikten sonra mahkemenin bir tutum almasıdır. 

Hüküm geçmişe dönüktür, somut olayla ilgilenir ve bireyseldir35. 

Hukuksal sistemin yaşama geçirilebilmesi için kural, ilke, olay ilişkisinin düşünsel bir süreçten 

geçirilmesi gerekir. Bu sürecin sonunda hüküm verilir.  Hüküm vermek, en soyut ve genel 

ilkeden en somut ve özel olaya doğru uzanan bir süreçtir.    

Hükümle birlikte vergi hukuku, genel ve soyut tipten çıkıp pratik alanda yaşamaya başlar. 

Hükümle birlikte, ilke, kural ve olay, vergi hukuku düzeninin unsurları haline gelir.  

                                                             
32 Güçlü, Uzun, Uzun, & Yolsal, 2003, s. 610. 
33 Vergi hukuku yorumunda, fenomenolojik indirgeme, mantıksal indirgemenin(subsubsion) sınırlarının aşılarak onun 
uygulamadaki eksiklerini giderecek bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu konuda Husserl önemli bir kaynak sunar.  
34 Türk Dil Kurumu, 2010, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=h%FCk%FCm&ayn=tam, Erişim:(24.07.2010 
35 Öktem & Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, 2001, s. 261. 
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E- Düzen 

 “Düzen”, belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem; 

soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması; yönetim biçimi, 

rejim; toplumsal bir yapı içinde öğelerin bütüne, bütünün öğelere ve öğelerin birbirlerine göre 

ilişkileri36 olarak tanımlanır. 

 “Nizam”, cinsiyeti erkek olan Arapça kökenli bir kelimedir ve Türkçe karşılığı kural, düzen, 

tertip, sıra, kanun olup, genel anlamıyla düzenleme olarak tanımlanır37.  

Bu tanımlardan hareketle, düzen ve nizamın, kurallar çerçevesindeki düzenlemeler ve oluşan 

uyumlu koşulları tanımladığı görülmektedir. Yani genel ve soyut olan “kural ve ilke”, genel ve 

somut “yasa”, özel ve somut “olay” ve bu olaylara ilişkin “özel ve somut hükümler”in birlikte 

oluşturduğu bir şeydir düzen. 

F- Hukuk ve Vergi Hukuku 

“Hukuk”, toplum halinde yaşayan kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve yaptırımlarla 

desteklenmiş olan kurallar bütünüdür38. “Hukuk”u, toplum hayatında bireylerin birbirleriyle, 

toplumla ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması kamu kudreti ve yaptırımlarla 

desteklenmiş olan sosyal düzen kurallarının bütünü olarak tanımlayabiliriz.  Kamu kudretinin 

toplandığı güce “devlet”  denmiştir. Devleti, başta anayasa, yasa ve diğer hukuk kuralları 

oluşturur39.  

Kelsen’e göre, “hukuk kuralı”40 , hiçbir ahlak değeri taşımayan bir baskı kuralıdır. Hukuk 

kuralları zorunlu olarak hukuksal sorumluluklar ve yükümlülükler yüklerler. Hukuksal 

yükümlülükler objektif hukukun esaslı fonksiyonu olarak ortaya çıkarlar ve kesinlikle 

kurallardan meydana gelirler. Hukuk kuralları, genellikle hem yetkilendirici, hem de 

yükümlendirici fonksiyonları bir arada yürütürler41. 

Bize göre, “hukuk”, kamu otoritesi tarafından güvence altılan alınan ilke, kural, yasalar ve 

mahkemelerin verdiği kararlar çerçevesinde oluşan ve özünde yüksek değerler içeren 

düzenin adıdır.   

Vergi hukukunu tüm bu açıklama ve tanımlamaların ışığında tanımlamak gerekir:  
                                                             
36 Türk Dil Kurumu,  2010, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=d%FCzen&ayn=tam, Erişim: 24.07.2010. 
37 Türk Dil Kurumu, 2010,http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=nizam&ayn=tam,Erişim:21.07.2010.;  Yılmaz 
E. , 2001, s. 664. 
38 Bilici, 2007, s. 36. 
39 Şen, Hukuka Giriş Hukukun Temel İlke ve Esasları, 2010, s. 8,9. 
40 Kelsen, hukuk normu kavramını hukuk kuralı anlamında kullanır. Ancak biz kural Kelsen’in tanımındaki “norm” terimi 
yerine “kural” terimini kullanacağız.    
41 Çeçen A. , 1975, s. 89. 
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Çeşitli yazarların “Vergi” tanımı şöyledir: Ricardo, “ülkenin toprak ve emeğinin ürünü olan ve 

o ülkenin sermayesinden ve gelirinden ödenerek hükümetin emrine sunulan şey 42 ”, 

Hançerlioğlu, “devlet örgütünü yürütmek için hükümetin halktan aldığı para 43 ”, Erginay, 

“devletin, kamu giderlerini karşılamak için, fertlerden zora dayanarak aldığı ekonomik 

değerler44”, Nadaroğlu, “devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin 

geniş anlamdaki kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ya da kamusal 

görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla ekonomik birimlerden kanunda öngörülen 

esaslara uymak kaydıyla ve hukuki cebir altında, özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri 

vermemek üzere aldıkları para tutarları45”, Kaneti’ “kamusal gereksinimlerin karşılanması için 

özel kesimden kamu kesimine, hukuksal zor altında, karşılıksız ve kesin olarak yapılan 

parasal aktarım46” olarak tanımlar. 

Öncel, Kumrulu ve Çağan’ın “vergi hukuku” tanımı, “vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun 

doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür 47 ” 

şeklindedir.  

Bu tanımı, Kelsen’in hukuk tanımının içine alarak, “vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine, 

vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli, sorumluluk ve 

yükümlülük yükleyen hukuk kuralları bütünüdür” olarak yeniden yazmak mümkündür.   

Uzeltürk ve Canaktan, söz konusu yazarların tanımlarının yeterli olmadığı görüşündedir ve 

yapılacak bir kavramlaştırmada yasallık, hukuki güvenlik, belirlilik, geriye yürümezlik ve kıyas 

yasağı gibi kavramların ve tarihsel arka planın dikkate alınmasının önemine değinirler. 

Uzeltürk ve Canaktan, İngiliz tarihinden 1215 tarihli Magna Carta(Büyük Ferman), 1689 tarihli 

Petition of Rights(Haklar Dilekçesi) ve 1689 tarihli Bill of Rights(Haklar Dilekçesi); Amerikan 

tarihinden, 1715 tarihli Pul Kanunu Kongresi, 1774 tarihli İlk Kıtasal Kongre ve 1776 tarihli 

Virginia İnsan Hakları Bildirgesi; Türk tarihinden, 1808 tarihli Sened-i İttifak, 1839 tarihli 

Tanzimat Fermanı, 1856 tarihli Islahat Fermanı ve 1876 tarihli Kanuni Esasi’de, vergi 

hukukunun tarihsel ve kavramsal arka planının yer almakta olduğunu belirtmektedirler48. Bu 

arka planın günümüzdeki yansılamaları 1961 ve 1980 Anayasalarındaki ve Türkiye’nin 

imzaladığı İnsan Hakları belgelerinde bulunmaktadır.   

                                                             
42 Ricardo, Ekonomik Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri - On The Principles Of Political Economy And Taxation, 1997, 
s. 133. 
43 Hançerlioğlu, Ekonomi Sözlüğü-Ekonomi Terimleri ve Ekonomi İle İlgili Ticaret ve Hukuk Terimleri, 1995, s. 468. 
44 Erginay, Kamu Maliyesi-Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri, Devlet Bütçesi, Kamu Borçları, Maliye Politikası, 1987, s. 15. 
45 Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, 1989, s. 213. 
46 Kaneti, Vergi Hukuku, 1989, s. 4. 
47 Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2002, s. 2. 
48 Uzelturk, 2010, s. 1-16, Aktan, Dileyici, & Saraç, Hak ve Özgürlük Bildirgelerinde Vergileme Yetkisinin Sınırlandırılması, 
2003,  www.canaktan.org/canaktan.../hak-ozgurluk-birdirgeleri.pdf, Erişim:24.06.2010. 
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Tüm bu tanım ve açıklamaları bir arada değerlendirdiğimizde, tanım yapanların, kamusal 

otorite tarafından zora dayalı tahsil edilen ve kamu geliri olarak görülen şekil yönünü ön 

plana alanlar, yasadan başlayarak, yargı organlarınca verilen kararlara giderek vergi 

hukukunun yazılı ve yaşayan yönüne dikkat çekenler ve vergiyi ilgilendiren anayasal 

kurallara ve genel ilkelere değinenler olarak ayrılabileceği görülmektedir.  

Yorumcunun vergi hukuku algısı,  tüm bunları içermelidir. Verginin zora dayalı bir kamu geliri 

olduğu, yasal alt yapısı, reel yaşamdaki vergi olayları, yargı kararları ve ilkeler ve temel 

değerler hep birlikte vergi hukukunu oluşturur. Bunların hepsi, yorumcunun zihninde tutarlı bir 

düzen oluşturmalıdır.      

Bu bağlamda, Uzeltürk ve Canaktan’ın eleştirisini de dikkate alarak, bizim hukuk tanımımız 

çerçevesinde, vergi hukukunun şöyle tanımlanabileceği görüşündeyiz: “Vergi hukuku”, “kamu 

otoritesi tarafından güvence altılan alınan ilke, kural, yasalar ve mahkemelerin verdiği 

kararlar çerçevesinde oluşan ve özünde yüksek değerler içeren, vergi ödevinin niteliğine, 

vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin hukuk düzeninin adıdır.”  

G- Yorum  

1- Kavram 

İnsan bilinçli varlıktır 49 . Bilinçli oluşu onu diğer tüm varlıklardan ayıran ve ona insan 

denmesine yol açan yegane özelliğidir. İnsanın dış dünyayla her karşılaşmasında verdiği 

temel tepki anlama gayretidir. İnsan bencildir ama aynı zamana sosyal bir varlıktır, ahlaklıdır, 

merhametlidir, empati yapar, değerlere sahiptir ve dış dünyayla bütünleşebilir. İnsan, oluşun 

maddesel ve ideal öğelerini fark eder, yorumlar ve parça ve bütünün ortak özünü görebilir.  

Büyük Türkçe Sözlük’te “yorum”, “1- Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini 

açıklayarak aydınlığa kavuşturmak(Güncel Türkçe Sözlük)  , 2- (interpretation, 

construction)Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, yargı ve her türlü sözleşmelerdeki deyimlerin 

anlamını açıklamak (Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri  1972), 3-  Bir metnin anlamı 

üzerine yapılan açıklama, bk. yorumsama (Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975), 4- 

(interpretation) Bir yapıtın anlamını aydınlatmada tutulan inceleme ya da düşünme yolu 

(Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983), 5- (comment, interpretation) Bir yapıtın iyi 

anlaşılması için açıklanması ( Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü 1971), 6- (tefsir )Bir yazının, 

                                                             
49 “Varlık”, “bilinç” ve “insan”  tüketilemeyecek kavramlardır.  
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bir sözün anlaşılması güç, karanlık yönlerini iyice açıklayarak aydınlığa kavuşturma ( Yazın 

Terimleri Sözlüğü 1974)”  olarak tanımlanmaktadır50.  

“Yorumbilim(alm.:semantik, :semantics)”, bir sözün dilin olağan yorumuyla tüm olanaklı 

yorumlarını belirleyip deyimlerin her bir yorumda kazandıkları anlamları belirleyen, doğruluk, 

geçerlilik, tutarlılık, içerme, eşdeğerlik gibi kavramları tanımlayan; deyimler ile anlamları 

arasındaki ilişkileri ortaya koyan kuramdır. Yorumbilim açısından “yorum”,  “(tefsir,ing: 

interpretation, realization, structure, model)” gramer bakımından doğru olan tüm deyimlerin 

anlamlarını ya da kaplamlarını saptamak” olarak tanımlanır51.  

Aybay ve Aybay, “hukuk yorumu”nu, “kuralın içeriği ve kapsamının belirlenmesi, kuralla 

somut olay arasına mantıksal bağlantı kurulması yoluyla tam ve kesin anlamını ortaya 

çıkarma eylemi” olarak tanımlamaktadır 52 . Furtun(Hakan)’ın deyimiyle “yorum”, “içeriği, 

anlamı ve kapsamı belirsiz olan bir metnin anlaşılır kılınmasına yönelik düşünsel bir faaliyet” 

olarak tanımlanır53. Sözer’e göre; bir metni anlamak parça ve bütünü birlikte algılayarak özü 

yakalamaktan geçer.  “Anlama dairesi” denilen bu işlem sonucu, parça ve bütün arasında 

uyum varsa, anlama ulaşılmış olmaktadır. İncelenen sözcük, kapsamında bulunduğu 

metnin(yapıtın) içindeki yeri dikkate alınarak değerlendirilir. Daha sonra da, kelime metni 

yazanın diğer yapıtları içindeki yeri itibariyle ele alınır. Nihayet, tüm edebi/ilmi eserler içindeki 

yeri belirlenir. Çıkılan yere tekrar dönüldüğünde işlem tamamlanmıştır. Aynı anda yazara 

içsel bir bakışla bakmak gerekir. Böylece metnin yorumuna ilişkin öznel ve nesnel koşullar 

belirlenmiş olur. Buna zamanda yolculuk da eklenmelidir 54 . Yorumdan ziyade yorum 

eylemine ilişkin bu tanımın, vergi hukuku literatüründeki lâfzî, sistematik, tarihi ve amaçsal 

yorum ayrımını yansıttığını belirtmemiz gerekir. 

Hukuk literatüründe yorum ile ilgili tanımlar, Sözer’in metni anlamanın tanımına çok 

benzemekle birlikte küçük farklılıklarla birbirinden ayrılmaktadırlar. Memiş’e göre “yorum”, 

“dava yargıcının uygulamaya koyması gereken metnin içerdiği dil ürününün (metnin) 

anlamını anlamak ve uygulamaya hazır hale getirme çabasıdır. Genel, soyut hükümlerin 

yorumlanması ve somut küçük önermelere uygulanması bir somutlaştırma girişimidir. Yargıç, 

yorumla ürettiği seçeneklerden doğru olarak benimsediğini somut olaya yansıtır 55 .” 

Saygılıoğlu, yorumu, “hukuk kuralının veya kanunun tam anlamının araştırılması ya da kanun 

                                                             
50 http://tdkterim.gov.tr/bts/ (Erişim: 25.08.2011) 
51 Grünberg, Grünberg, et al., Mantık Terimleri Sözlüğü 2003, s. 150,151. 
52 Aybay ve Aybay 2009, s.159. 
53 İ. H. Furtun 2009, 19. 
54 Sözer, 2008, s. 38. 
55 Memiş, 2007, s. 9, 25. 
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maddesinin metnine ve ruhuna göre anlamlandırılması” olarak tanımlamaktadır56 . Çağıl, 

yorumun hukuku uygulama gereğinden doğduğunu, hukuku uygulamanın hukuki öneme 

sahip hayat olaylarını ve ilişkilerini hukuk kuralının içine, kapsamına sokmak anlamına 

geldiğini, yorumun ise bir hukuk kuralının içeriğini, kapsamını belirlemek amacını taşıdığını 

belirtir57. Metin(Sevtap)’a göre yorum, “yorumlanan şeyin zaten orada olan fakat şimdiye 

kadar gizli kalmış anlamının yeniden ele geçirilmesidir. Yorum aslında her zaman orada, 

yerinde duran anlamın yeniden ele geçirilmesinden başla bir şey değildir58.”  

Bu tanımlarda, yorumu yapan, bir anlamı ortaya koyarak onu görünür kılmaktadırlar. Yani, 

anlam yorumlamadan önce vardır. Yorumlayan onu sadece ortaya çıkarmaktadır.  

Başka bir bakış açısı, yorumu bir yaratım eylemi olarak görür. Herakleitos, bilginin olan değil 

olmakta olanla ilgili bir şey olduğunu söyler. Yorum yapmak, bizzat o anda orada olan bir şeyi 

bilmek ile ilgilidir. O şey yorumlandığı an anlam kazanır yani anlam yorumla birlikte oluşur. 

Örneğin, Herakleitos’a benzer biçimde, Dworkin, yargıcın yaptığı yorumun tamamlanmamış 

bir romanı tamamlama görevi yüklenen yazarlar zinciri içindeki yazarların durumuna benzetir. 

Bu yazarlar, ilk yazarın amaçladığı şeyi ve kendilerinden önceki yazarın yaratımını dikkate 

alırlar ancak en nihayetinde romanın kendilerine ait bölümünde romanın nasıl ilerlemesi 

gerektiğine ilişkin kendi yaratıcılıklarını devreye sokmaya mecburdurlar. İşte yargıcın yorumu 

da aynen böyle bir şeydir. Yargıç, bir olgu olarak hukukun bütünlüğünü, yasayı yapanların 

amacını, kendisinden önceki yorumcuların katkılarını dikkate alırken, sonunda kendi amacına 

göre yorum yapmak ve hukuk bütünlüğüne kendisi katkı yapmak durumundadır59.    

Diğer bir bakış açısı, yorum eyleminin kendini yaratanı yaratma özelliğine dikkati çeker. Bu 

bakış açısına göre, yorum eylemi içinde nesne ve duyu organı sürekli biçimde değişmekte ve 

değişirken algılayışı da değiştirmektedir60.  Yorum eylemi, sadece anlamı görünür kılmaz, 

anlamın yaratımından da öte bir şeydir, anlamı vereni yeniden oluşturur.  Robert L.Solso, 

M.Kimberly Maclin, Oto H. Maclin tarafından bilişsel psikoloji alanında, yazılı bir metnin 

anlamını düşünme durumuna ilişkin yapılan bir araştırmaya dayanarak diyebiliriz ki; bir şeyi 

(örneğin, bir hukuk kuralını) okurken, o şeyin (hukuk kuralının) metni ve onun hakkındaki tüm 

önceki bilgi ve yargılar beynimizde önemli etkiler doğurur. Bu okuma ile bir başka zihnin etki 

alanına gireriz, bu süreçte beynimizde bazı hücreler kalıcı olarak değişir, yeni düşünceler 

                                                             
56 Saygılıoğlu, 1986, s. 2. 
57 Çağıl, 1952, s. 128,129. 
58 Metin S. , 2002, s. 12. 
59 Dworkin R. , 1982, s. 523-535. 
60 Russell B. , 1969, s. 224. 
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doğar ve gerçek anlamda değişiriz ve yeni bir insan oluruz61. O halde yorum, yorumcunun 

kendi oluşuna bir müdahaledir. Bu anlamıyla yorum, var eder.     

Yorum kavramını irdeleyen her metin bir şekilde Aristoteles’e uğrar. Aristoteles bütün yolların 

geçtiği bir kavşak olmayı uzun yüzyıllardır sürdürmektedir ve muhtemelen daha uzun 

yüzyıllar da sürdürecektir. Aristoteles’in ontolojisinde, evren sürekli oluş halindedir. Varlıkların 

en üstünde salt form(kavram), en altında ise salt madde bulunur. Her ikisi arasında temel 

maddi yapıtaşlarından(heyula) insana kadar uzanan çeşitli aşamalar bulunur. Bu evren alttan 

üste ve üstten alta doğru sürekli oluş halindedir. Bütün varlıkların amacı salt forma 

ulaşmaktır. Form, maddeye kendini sürekli olarak vermektedir. Maddenin forma dönüşme 

amacı aslında öze dönüş amacıdır. Çünkü salt madde dışındaki bütün varlıklarda salt form 

olan öz bulunmaktadır. Salt form, ilk düşünen, ilk irade, ilk yaratan, kendinden menkul olan ilk 

güçtür, salt akıldır, salt farkındalıktır. Salt madde ise henüz form kazanmamış en basit 

varlıktır.  

Aristoteles, bu ontolojisiyle vergi hukuku yorumunun felsefi mahiyetine ilişkin çok önemli bir 

rehberlik yapar: Vergi hukuku kuralının maddesi lafız, formu ise ruhudur. Kural, ilk oluşum 

aşamasından itibaren salt maddeden salt forma olan yolculuğuna başlar. İlk oluş iradesi 

yasama öncesi aşamadan yasama aşamasına doğru somutlaşır. Yasama gücü, en derin ve 

yüksek toplumsal değerlerin temsilcisidir. Bu güç lafız olan kuralı en alt düzey formuyla 

yaratır. O kuralın üst formlara doğru oluşu ise yorumla devam eder. Yorum formu aramaktır. 

Kuralın formu, yeniden ve yeniden oluşur, toplumun ve insanlığın ortak derin değerleri olan 

öze doğru salt forma doğru sürekli yöneliş içindedir.  

Bu sürecin düşüncenin izlemesi gereken kurallarla derin bağı vardır. Aristoteles, düşüncenin 

her durum ve koşul altında izlemek zorunda olduğu “evrensel” bir takım kurallar koymuştu. 

Bu kurallar birliğine “mantık” adı verildi 62 . Aristoteles’e göre, mantığının temel ilkeleri: 

Özdeşlik ilkesi, çelişmezlik ilkesi, üçüncü halin olmazlığı ilkesi, olarak sayılmaktadır63.  

“Özdeşlik ilkesi”, bir şeyin kendisiyle özdeş olduğunu söyler. Bitki bitkidir, hayvan hayvandır, 

ölüm ölümdür….gibi. “Çelişmezlik ilkesi”, bir şeyin aynı zamanda hem kendisi hem karşıtı 

olamayacağını söyler. Bitki hayvan değildir, hayvan da bitki değildir, hayat ölüm değildir, 

ölüm de hayat değildir. “Üçüncü halin olmazlığı ilkesi”, birbiri karşısında iki olanak arasında 

bir üçüncünün yeri olmadığını söyler. Varlık ya bitkidir, ya hayvandır, üçüncü olanak yoktur. 

Yaşamla ölüm arasında seçim yapmak gerekir64.  Bu üç ilke, bir arada, bizim için, bir kavramı 

                                                             
61 Solso, Maclin, & Maclin, 2007, s. 382. 
62 Politzer, Besse, & Cavering, Felsefenin Temel İlkeleri, 1990, s. 56. 
63 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, 2004, s. 73. 
64 Politzer, Besse, & Cavering, Felsefenin Temel İlkeleri, 1990, s. 56. 
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düşünüp kurmanın zorunlu koşulları oldukları kadar, kavramlar arasındaki ilişkileri düşünüp 

kurmamızı da sağlarlar65.  

Sofistler olarak anılan Aristo yolunun antik muhalifleri ise düşüncenin evrensel kurallara 

bağlanmasına karşıdırlar. Georgias, hiçbir şeyin var olmadığını, bilinemeyeceğini; bir şey var 

ve bilinebiliyorsa bile o bilginin başkasına aktarılamayacağını savunmuştu66 . Yine bu üç 

mantık ilkesine en ünlü sofistlerden birisi olan Protogoras yönünden de itirazlar ileri 

sürülmektedir. Protogoras’a göre herhangi bir şey konusunda birbirinin tam karşıtı olan iki 

görüş öne sürme olasılığı her zaman vardır. Bu karşıt görüşlerin hangisinin doğru olduğunu 

kanıtlamak olanaksızdır. Bu karşıt görüşlerin hangisinin doğru olduğunu göstermek için, olsa 

olsa tek yol vardır; bu da, bu görüşlerin birinin daha doğru olduğunu karşımızdakine telkin ve 

inandırma yolu ile benimsetmektir. Sonuç olarak doğru ve yanlış düşünce yoktur, ancak 

insanın düşüncesini karşısındakine beceriklilik göstererek benimsetmesi vardır67.  

Bu gün, bu sorunun mantık kurallarından değil, dilin özelliklerinden kaynaklandığını ileri 

süren güçlü bir felsefi akım vardır. Dil, belirsizlik içerir. Çünkü kavramların dilsel ifadesi olan 

terimler her şeyi birebir yansıtamazlar. Onlar sadece gerçekliği temsil ederler ve genellikle 

eksik temsil ederler. Bu temsillerin iletiminde de sorunlar vardır. Temsiller, resimlerle, yazıyla 

ve  konuşmayla iletilir. Salt hakikat değil, hakikatin eksik temsili iletildiği kabul edildiğinde 

düşünen insanın önünde iki ayrı yol bulunur. Birincisi, dilin zaaflarının elendiği ve olguların 

kesinlik içinde iletildiği matematik semboller vasıtasıyla oluşturulmuş yeni bir düşünme dili 

oluşturmaktır. İkincisi ise, temsiller üzerinden hakikatin sistemli bilgisini aramanın doğru veya 

yanlışlığından değil makuliyetinden söz edildiği  düşünme yoludur. İkinci açıdan bakarsak, 

sorun(veya tartışmalı alan) önermelerden sonuç çıkarma işleminin formel boyutuyla ilgili 

değildir. Önermelerin içeriği hakkındaki bildirimlerin anlamı, bildiren ve bildirilen açısından 

farklı olabilmektedir. Ancak, karşılıklı argümanların test edildiği doğru ve ahlaklı bir iletişim 

stratejisiyle ortak anlamda uzlaşıldığı makul çözüm mümkündür.      

Hukukun varlık sebebi veya fonksiyonu toplumsal istikrarı veya güveni sağlamak ise de 

anlam her zaman istikrarlı olamaz ve mutlak bir güvenle belirlenemez. Çünkü otorite(Yargı), 

birbiriyle çatışan çıkarlar, farklı değer yargıları, farklı kültürel ve zihinsel bağlamların içinden 

sanki bunlardan bağımsızmış gibi tercihini yapar ve bu tercihiyle toplumsal uzlaşmayı ve 

adaleti sağlamaya çalışır. Eğer o toplumda çatışan çıkar grupları arasında denge 

kurulamamışsa ve/veya değer yargıları, kültür ve zihin hızla değişmekte ise otoritenin 

yorumu da değişebilir. Veya farklı toplumsal gruplarca bunlar birer çatışma alanı 

                                                             
65 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 21. 
66 Russell B. , 1969, s. 156. 
67 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, 2004, s. 43. 
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oluşturuyorsa o otoritenin eş zamanlı olarak ideal tutarlılıkta ama birbirinden farklı yorumları 

oluşturması da mümkündür. İşte bu noktada, yorumun doğruluk iddiasının rasyonel koşulları 

hakkındaki kuralların önemi daha da ön plana çıkmaktadır. 

Vergi hukukunda yorumcunun objektifliğini bazı faktörler etkiler: 1- İncelenen hukuksal olayın 

karmaşıklığı, 2- Geçmişte olan hukuksal olayları algılamak için elde olan araçların sınırlılığı, 

3- Yorumcunun kendisi (değer yargıları, inançları, siyasi görüşü, eğitim durumu ve psikolojisi 

v.b.). Bu faktörler, uzlaşım alanının kesin ve salt objektif çizgilerinin olamayacağını gösterir.  

Güriz, yorumdaki çeşitliliğe rağmen “doğru yorum” dan vazgeçemeyeceğimizi söyler. Güriz’e 

göre, hukuki akıl yürütme doğru yorumun garantisidir68 . Aklı güvenilmez bulamayız. Bu 

noktada, kesin sınırları olan doğrulardan değil makul sınırlar içinde olan ve olmayan 

durumlardan bahsedebiliriz ve yorum yoluyla temel(veya salt) norma ulaşılmaya çalışabiliriz. 

Yargı, normun ne olduğuna ilişkin hükümler vererek, toplum halinde yaşayan bizlerin devlete 

devrettiği iradeyi görünür hale getirir. Böylece hukukun amaçlarından birisi olan güven ve 

istikrar gerçekleştirilmiş olur.…ama geçici olarak. Çünkü hayatın dinamikleri aynı kuralın her 

zaman sürekli ve yeniden yorumlanmasını gerektirir.  

Hegel, “eğer bilgi salt varlığın ele geçirilmesini sağlayan araçsa, akla hemen şu düşünce 

gelir; bir aracın bir şey üzerinde uygulanması, o şeyi, kendi için nasılsa öyle bırakmaz, onu 

oluşturur ve dönüştürür. Gerçi bize öyle gelir ki aletin nasıl çalıştığı bilinse, bu aksaklık 

düzeltilebilir, o zaman salt hakkında aletin yardımıyla elde ettiğimiz fikirde aletten gelen payı 

bu bilgi sayesinde sonuçtan çıkarıp atabiliriz 69 ” diyor. Hegel, tüm faktörlerin etkilerini 

ölçmenin mümkün olması durumunda, bu etkileri eleyecek bir yöntemle salt rasyonel (salt 

objektif) yoruma ulaşmanın söz konusu olabileceğini söylemektedir.  Wittgenstein, “Traktatus 

Logico Philosophicus(TLP)” döneminde “Mantıksal uzam içindeki olgular, dünyadır. Dünya 

olgulara ayrılır…Olgu bağlamı, nesnelerin(olanların, şeylerin) bir bağlantısıdır…Nesneyi 

tanıyorsam, onun olgu bağlamlarında yer almasının tüm olanaklarını da biliyorumdur. (Bu 

olanakların her birinin nesnenin yapısında yatması gerekir)….bütün nesneler verilmişse, 

bununla, bütün olanaklı olgu bağlamları da verilmiştir….Nesneler bütün olgu durumlarının 

olanağını içerirler…..Açık ki, gerçeğinden ne denli farklı da olsa, düşünülen bir dünya, 

gerçeğiyle ortak bir şeye sahip olmak durumundadır. Bu belirgin biçim de, işte, nesnelerden 

oluşur70” diyerek, düşünce ile gerçeklik(hakikat) arasındaki paralelliğe(birebir eşliğe) vurgu 

yaparak Hegel’i tasdik eder. Bu noktada, konunun hukuksal yorum boyutu açısından 

Dworkin’in “Herkül” metaforu her iki filozofla paralellik taşımaktadır. Thusnet’in aktardığına 

                                                             
68 Güriz A. , Hukuk Felsefesi, 2007, s. 33. 
69 Hegel G. , 1986, s. 52,53. 
70 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 13-15. 
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göre, varsayımsal bir yargıç olan Herkül’ün bütün hukuki hususlarda uzmanlığı ve bilgisi 

bulunmaktadır. Herkül, her hukuki problemde doğru cevabı bulur. Ancak Herkül, gerçek 

değil, sadece ideal yargıçtır. Bütün yargıçlar, bu varsayımsal yargıca benzemeye 

çalışmalıdır71. Hukuksal hakikatin kavranmasındaki güçlüklere veya diğer bir deyimle Herkül 

olmanın güçlüklerine rağmen, kanımızca, hukukun düzen fonksiyonunun önemi, hukuksal 

otoritenin Hegel’e ve T.L.P döneminin Wittgenstein’ına hak verir konumda bulunmasına veya 

diğer bir deyimle Herkül oldukları iddiasında bulunmalarına yol açabilmektedir.   

Deleuse ve Guattari’nin tanımına göre, felsefe, varlığın varlık olarak incelenmesi, ilk nedenin 

araştırılması ve son amacın dolayısıyla tanrının kavranması sorunlarını içerir72. Bu cümlede 

tanrı, temel hakikati simgeler. Vergi hukuku kuralını yorumlamak da bir hakikat arayışıdır. Bu 

bağlamda, her yorum, vergi hukuku kavramına yüklediğimiz anlam, o vergi kuralını yaratan 

nedenleri ve koşulları ve hukukun kutsalları(hukukun ve vergi hukukunun genel ilkeleri) 

çerçevesinde bir incelemedir aslında.  Gerhard Husserl’ın belirttiği gibi, hukuksal olayların 

yüzeysel görünümlerinin ötesinde, eşyanın doğasından gelen vazgeçilmez, inkar edilmez, 

indirgenemez hakikatler vardır73. Diğer hukuk dalları ve vergi hukuku alanında bu hakikatler 

insani ve hukuki ilkeler olarak somutlaşır. Hukuksal hakikatlerin arayışı konusundaki bir 

uzlaşma gereği yorumcunun önemini büyütür. Bauman’ın deyişiyle, “yasa koyucuların 

düşüşte, yorumcuların yükselişte olduğu bir çağda yaşıyoruz74”.     

2- Yorumun Rasyonellik(Objektivite) İlkeleri 

Alexy, yorumun genel objektiflik niteliklerini ilkeselleştiren bir yaklaşım sunmuştur. Bunları  

“Pratik Rasyonalite İlkeleri”  adı altında aşağıdaki altı ilkeyle açıklamıştır75:  

a-Uyumluluk. 

b-Etkililik.  

c-Sınanabilirlik.  

d-Tutarlılık.  

e-Genelleştirebilirlik.  

f-Samimilik. 

                                                             
71 Thusnet, 1998, s. 225, 226. 
72 Deleuze & Guattari, 1993, s. 17. 
73 Öktem & Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, 2001, s. 188. 
74 Bauman, Yasa Koyucular ile Yorumcular – Modernite, Postmodernite ve Entelektüeller Üzerine, 2003, s. 135-177. 
75 Feteris 2010, s. 169. 
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a- Uyumluluk İlkesi 

“Uyumluluk ilkesi”, Alexy’nin temel yaklaşımını oluşturan akılcılıkla ahlakilik arasında kurduğu 

köprünün kurallarıdır.  

Alexy’e göre, yorumcu için öncelikli kural çelişki yasağı ve ahlaki tutarlılıktır.  Çelişki yasağı, 

yorumcunun belli bir anlamda kullandığı terimi hep aynı anlamda kullanma yükümlülüğü 

kuralıdır. Ahlakilik ise terimlerin ilkesel arka planları hakkında tutarlı olmayı gerektirir.  

Alexy, uyuşmazlık konusu olaya uygulanacak birden fazla(belki birbiriyle çatışabilen) hukuk 

kuralı veya hukuksal ilke varken yorumcunun temel aldığı kural veya ilkeyi neden tercih 

ettiğine(buna neden öncelik tanıdığına) ilişkin rasyonel bir gerekçesi olması gerektiğini 

söyler. 

Uyumluluk ilkesinin son kuralı, her zaman daha iyi bir yorumun mümkün olma ihtimalini ima 

eden tartışmaya açıklık argümanıdır.  

Uyumluluk ilkesi şöyle bir tabloda gösterilebilir: 

Tablo 1 Uyumluluk İlkesi Tablosu 

                                        Çelişki Yasağı   

 

 

              Ahlak(Dürüstlük)                                                                                 Özgürlük 

 

Feteris’in aktarımıyla, Alexy’nin ifadeleri şöyledir: 

Çelişkinin olmaması gerektiğine ilişkin “(1.1) Hiçbir konuşmacı kendisiyle çelişemez”  kuralı 

uyumluluk ilkesine dayanır.  “(1.3) Bir a nesnesine F yüklemini uygulayan her konuşmacı, 

ilgili açılardan a nesnesi gibi olan başka nesnelerin hepsine F’yi uygulamaya hazır olmalıdır” 

ve “(1.3’) Her konuşmacı, verili durumda, yalnızca, verili duruma ilgili bütün açılardan benzer 

durumlarda aynı terimlerle iddia etmeye hazır olduğu değer ve yükümlülük yargılarını iddia 

edebilir”  de aynı ilkeye dayanır. “Bir kısım öncelik kuralları, bazı kuralların diğerleri üzerinde 

her halükarda önceliğe sahip olduğunu söyler: (4.5) KaÖKy ve K’aÖK’y “ ve “bazı öncelik 

kuralları ise, belirli kuralların diğerleri üzerindeki belirli durumlarda (D) önceliğe sahip 

        UYUM ALANI 
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olduğunu söyler: (4.6) (KaÖKy)D ve (K’aÖK’y)D76” bu ilkeyi destekler. Uyumluluk ilkesi de  

“(6.2) Herhangi bir konuşmacının herhangi bir zamanda lengüistik-analitik bir tartışmaya 

geçmesi mümkün olmalıdır” ı destekler77. 

b- Etkililik İlkesi 

Alexy’e göre, etkili olmak, iyi anlaşılmak için ortak doğruların kabul edilmesi demektir. Etkililik 

ilkesi, iletişim sorunlarını aşabilecek merkezi hedef olarak belirsizliğin giderilmesini görür. 

Belirsizlik ancak ne savunulduğunun veya neye neden karşı çıkıldığının gerekçesinin açıkça 

ortaya konması ile kaldırılabilir. Ayrıca, her doğrunun tartışılabilir olması etkililiğin diğer bir 

garantisidir. Bir konuda ne kadar karşı çıkma özgürlüğü varsa belirliliğin o derece artacağı 

kabul edilmelidir.   

Feteris’in aktarımıyla, Alexy’nin ifadeleri şöyledir: 

 “(1.4) Farklı konuşmacılar aynı ifadeyi farklı anlamlarda kullanamazlar” kuralı, iletişim 

etkililiğini kuvvetlendirir. “(2) Her konuşmacının, gerekçelendirme sunmayı reddetmesini haklı 

gösteren nedenleri belirtmedikçe kendisinden istendiği takdirde, iddiası için nedenler sunmak 

zorunda olması genel gerekçelendirme kuralıdır”, “(3.2) Her kim tartışmanın konusunu 

oluşturmayan bir önerme yahut norma karşı çıkarsa, böyle yapmasının nedenini 

belirtmelidir”, “(3.4) Her kim bir tartışmada tutum, arzu veya ihtiyaçları hakkında, bir önceki 

ifadeyle ilgili bir argüman oluşturmayan bir iddia yahut ifade ortaya koyarsa, istendiği taktirde 

bu davranışını gerekçelendirmelidir” ve “(6.2) Herhangi bir konuşmacının herhangi bir 

                                                             
76 Öncelik kuralları da, (4.3) ve (4.4) formlarındaki argümanlarla gerekçelendirilmektedir. Bu argümanlar şöyledir:   

K kuralı, yeni bir kural (K’) getirilerek veya kuralın sonuçları hakkında yeni bir iddiada (S) bulunularak gerekçelendirilebilir: 

(4.3) Sk 

             K’  

         K 

İkinci olarak, kuralı gerekçelendirmek için yerine getirilmesi gereken bir koşul (Ş’) içeren başka bir kural (K’) ortaya 
konabilir: 

(4.4) Ş’ 

        K’  

        K 

(4.3) ve (4.4) temel form olan (4)’ün alt formlarıdır.  

(4) T 

      K 

      N(Yorum) 

Burada, normatif ifade N, bir kurala (K) ve K’nın uygulanmasının koşullarını oluşturan belirli temellere (T) atıf yapılmak 
suretiyle gerekçelendirilir(Feteris 2010, s. 163). 
77 Feteris 2010, s. 170. 
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zamanda lengüistik-analitik bir tartışmaya geçmesi mümkün olmalıdır”, “(6.3) Herhangi bir 

konuşmacının herhangi bir zamanda tartışmaya ilişkin teorik bir tartışmaya geçmesi mümkün 

olmalıdır” ve (4.2)78, (4.3)79 etkililik faktörleriyle ilgilidir80.  

c- Sınanabilirlik İlkesi 

Alexy’e göre, bir yorumun pratik rasyonalitesinin ileri sürülebilmesi için doğruluğunun 

sınanabilir olması gerekir. Bunun  öncelikle yorumcunun mantıksal ve ahlaki tutarlılığa sahip 

olması ve aynı yorum içinde kullandığı terimlere birden fazla anlam verecek şekilde 

kullanmaması gerekmektedir. Yorumcu, her yorumunda temel aldığı ilkeleri çok kesin bir dille 

açıklamalıdır.   

Sınanabilirlik ilkesine göre, ne kadar güçlü bir şekilde savunulsa da her yorum sorguya 

açıktır. Her yorum mutlaka bir temele atıf yapmalıdır. Bir yoruma karşı çıkış temel 

farklılığından kaynaklanıyorsa neden farklı bir temele başvuruldu mutlaka açıklanmalıdır.  

Alexy mutlak-tek bir doğru yoruma değil rasyonel olarak uygulanabilir(pratik) yoruma inanır. 

O halde her yorumu eleştirme özgürlüğü olmalıdır. Çünkü, her yorumun daha uygunu olabilir 

ve makul olanı bulmak iletişimsel bir süreç meselesidir.  

Yargıç ahlakiyatının öncelikli kuralı adil olmaktır. Diğer önemli bir kuralı ise gerekçelendirme 

mecburiyetidir. Gerekçesi olmayan hiçbir kararın rasyonel olarak ileri sürülebilmesi mümkün 

değildir. Yargıç, yorumlama tarihini de incelemeli ve yorumunda bu tarihi süreci dikkate 

almalıdır.  

Tüm bu kurallara uygun bir yorum, hayatın pratikleri karşısındaki uygunluğunun sınanabilirlik 

yeterliliğine ulaşmış demektir. Aynı zamanda bu kurallar, alınan bir yargı kararının 

uygulanabilirliğini ve realist meşruiyetinin de kurallarını oluşturmaktadır.   

Feteris’in aktarımıyla, Alexy’nin ifadeleri şöyledir: 

Sınanabilirlik ilkesi, birinci grupta, (1.3), (1.3’), (1.4) kuralları ve (6.2) ve (4.1)81den (4.6)’ya 

kadar olan kurallar çerçevesinde işletilir. İkinci grupta (2.1)-(2.3)82 ile (2), “(3.1) Her kim A 

                                                             
78 (4.2) S  

             K  

             N 

Burada ise N, belirli sonuçların zorunlu yahut iyi olduğunu iddia eden bir kuralla (K) ve bu sonuçlar (S) hakkındaki bir 
iddiayla gerekçelendirilir. 

K kuralı, yeni bir kural (K’) getirilerek veya kuralın sonuçları hakkında yeni bir iddiada (S) bulunularak gerekçelendirilebilir: 
79 Kuralların yukarıda dipnotlarda açıklaması yapılmıştır.  
80 Feteris 2010, s. 170 
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kişisine B kişisinden farklı davranmayı teklif ederse, böyle yapmasının gerekçesini sunmakla 

yükümlüdür”, (3.2), (3.4) kuralları çerçevesinde işler. Üçüncü grupta, “(5.1.1) Başkalarının 

çıkarlarının tatmin edilmesi açısından belirli sonuçlara sahip bir kuralı varsayan normatif bir 

önerme dile getiren herkes, kendisinin bu kişilerin konumunda olması ihtimalinde dahi, söz 

konusu sonuçları kabul edebilir olmalıdır(Bu kuralı yargıç adil olmalıdır şeklinde ifade 

edebiliriz)”, “(5.2.1) Konuşmacının ahlaki görüşlerinin altında yatan ahlak kuralları, tarihi 

jenesisi itibariyle eleştirel sınamaya dayanabilir olmalıdır. Bir ahlak kuralı, Jenesis itibariyle 

rasyonel gerekçelendirmeye tabi tutulabilir olmakla birlikte, gerekçe niteliğinin zaman 

içerisinde kaybedilmesi yahut Jenesis itibariyle rasyonel gerekçelendirmeye tabi tutulamaz 

olması ve zaman içerisinde yeterli yeni temellendirme bulunmamış olması 83 ”durumunda 

sınamaya dayanamaz.  “(5.2.2) Normların sosyal- tarihi jenesisinin sınanması, bireysel 

gelişimlerindeki normatif görüşlerin sınanmasıyla tamamlanmalıdır”. Bu sınama şöyle ifade 

edilir84: “Konuşmacının ahlaki görüşlerinin altında yatan ahlak kuralları, bireysel olarak ortaya 

çıkışları çerçevesindeki eleştirel sınamaya dayanabilir olmalıdır. Bir ahlak kuralı, yalnızca 

bazı gerekçelendirilemez sosyalleşme koşulları temelinde kabul edilmişse, böyle bir 

sınamaya dayanamaz85” kuralları ile “(6.1) Herhangi bir konuşmacının herhangi bir zamanda 

teorik(empirik) bir tartışmaya geçmesi mümkün olmalıdır”  içeriğinde işletilir86.   

d- Tutarlılık İlkesi 

Alexy’e göre, bir yorumun tutarlılığının ileri sürülebilmesi için gerekli olan özelliklerinin 

başında gerekçeye dayanması bulunmaktadır. Gerekçesiz hiçbir yorumun tutarlılığı ileri 

sürülemez. Çatışan yorumlarda yer alan iddia ve önermelerin tümünde alternatif gerekçeleri 

ileri sürmek zorunludur.  

                                                                                                                                                                                              
81 (4.1) Ş 

         K  

         N  

Bu alt formda N, bir kurala (K) ve bu kuralın uygulanma koşullarının (Ş) (bunlar bir kişinin, fiilin veya ilişkinin özelliklerine 
atıf yapabilir) yerine getirildiği iddiasıyla gerekçelendirilir. 
82 (2.1) Konuşabilen herkes tartışmada yer alabilir. 

(2.2) a)Herkes bir iddiayı sorun haline getirebilir. 

b)Herkes tartışmaya yeni bir iddia getirebilir. 

c)Herkes tutum, arzu veya ihtiyaçlarını ifade edebilir. 

(2.3) Hiçbir konuşmacı (2.1) ve (2.2) deki haklarını kullanmaktan herhangi bir türden dahili veya harici bir zorlama ile geri 
bırakılamaz. 
83 Muhtemelen uzak olmayan bir gelecekte, üretim kültürünün gelişmesiyle kayıtdışılığı teşvik eden yasaların uygulama 
gerekçeleri bu duruma düşecektir. 
84 Feteris 2010, s. 166. 
85 Yorumun, sosyal haklara aykırı olmaması koşulu olarak anlayabiliriz.   
86 Feteris 2010, s. 170. 
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Yorumun tutarlı olduğu iddiasını güçlendirilmesi için iddianın adil olduğunun savunulabilmesi, 

yorumcunun temel ahlaki kriterlerinin ortaya konması ve söz konusu kuralla ilgili daha önce 

yapılan tüm yorumların süzgeçten geçirmesi gereklidir.  

Feteris’in aktarımıyla, Alexy’nin ifadeleri şöyledir: 

Tutarlılık ilkesi, cümlelerin yahut teorilerin mümkün olduğunca tutarlı olmasını gerektirir. Bu 

anlamdaki tutarlılığa yardım eden kurallar arasında, (2), (2.1)-(2-3)’ü (3.1), (3.2) ve (3.4)’ü 

buluruz. (5.1.1), (5.2.1), (5.2.2) ve (6.1) tutarlılığı artırır87. 

e- Genelleştirilebilirlik İlkesi 

Alexy’e göre, her yorum pek çok potansiyel duruma uygulanabilir bir genelleştirmeyi 

bünyesinde taşımalıdır. Bunun için, anlam tutarlılığı(terimlere yer yer farklı anlam 

yüklememe) ve kesinliği ile birlikte ahlaki bir tutarlılık gerekir. 

Bir yorumun genelleştirilebilir olmasının ikinci koşulu, her yorumun eleştirilebilir olduğunun 

kabul edilmesi, her yorumun, başkası için istenen her neyse, bunun kendisi ve herkes için de 

geçerli olduğunu kabul edecek bir adalet duygusunu taşıması ve bu duygunun aklen 

anlaşılabilir olmasıdır.       

Feteris’in aktarımıyla, Alexy’nin ifadeleri şöyledir: 

Genelleştirilebilirlik ilkesinin üç boyutu vardır. Biricisi, (1.2) ve (1.3’), ikincisi (2.1), (2.2), (3.1), 

(5.1.1), “(5.1.2) Her bireyin çıkarlarının tatminine yönelmiş her bir kuralın sonuçları, herkes 

tarafından kabul edilebilir olmalıdır88” ve “(5.1.3) Her bir kural alenen ve evrensel olarak 

öğretilebilir olmalıdır89” dır90.  

f- Samimilik İlkesi 

Alexy’e göre, yorumcunun samimi olması gerekmektedir. Alexy, her yorumcunun ancak 

inandığı yorumu yapması durumunda samimi olacağını söyler. Ayrıca eleştiri de serbest 

olmalı ki, süreç içinde üzerinde uzlaşılan yorum da samimi olabilsin.  

  Feteris’in aktarımıyla, Alexy’nin ifadeleri şöyledir: 

Samimilik kuralı, “(1.2) Her konuşmacı ancak gerçekten inandığı şeyi iddia edebilir” ve  “(2.3) 

Hiçbir konuşmacı (2.1) ve (2.2) deki haklarını kullanmaktan herhangi bir türden dahili veya 

harici bir zorlama ile geri bırakılamaz ((2.1) Konuşabilen herkes tartışmada yer alabilir. (2.2) 

                                                             
87 Feteris 2010, s. 171. 
88 Bu kuralı “yapılan bir yorum veya yargı kararı toplumsal değerlere aykırı olmamalıdır” şeklinde ifade edebiliriz.  
89 Bu kuralı “şeffaflık, belirlilik” ilkeleri içinde görebiliriz. 
90 Feteris 2010, s. 171. 
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a)Herkes bir iddiayı sorun haline getirebilir. b)Herkes tartışmaya yeni bir iddia getirebilir. 

c)Herkes tutum, arzu veya ihtiyaçlarını ifade edebilir)” ile ilgilidir91.  

II- VERGİ HUKUKUNDA YORUMLA İLGİLİ ANAYASAL VE YASAL 

KURALLAR  

A- Anayasa 

1- Hakların Güvencesi Olarak Anayasa 

Anayasa, diğer yasaların bağlı olduğu hukuk metinleridir. Jellinek’e göre, vergi yasaları 

yalnızca vergi müfettişine ne yapması gerektiğini söylemez, yurttaşlara bu yasaların 

uygulanacağına ilişkin güvenceyi de içeriğinde saklar. Vatandaşların kendilerine ait hakları 

vardır. Bu haklar devletin arzusuna bağlı değildir, devletin bağışladığı haklar da değildir. 

Kişiler bu haklara kişi oldukları için sahiptir ve bu haklara müdahale devlet gücünün 

dışındadır. Jellinek, bu görüşüyle vergi yükümlüsünü güvence altına alan şeyin doğal hak 

olduğunu kabul etmiş olur. Weber ise yasal-ussal meşruiyet kavramını ortaya koyar. Burada, 

hakların irade ve akıl temelli güvence altına alınması söz konusudur. Toplumsal irade ve 

aklın yansıması ise anayasalardır92.   

Vergi hukuku yorumunda, yorum eylemi, doğru akıl yürütme ve ekonomik sosyal yaşamın 

doğru değerlendirilmesi ile gerçekleşir. Olası yorumlar arasında hakem ise etik ve ahlaki 

ilkeler ve genel hukuk ilkeleridir. İşte bu hakemliğin somutlaşmış şekli anayasa ve anayasal 

düzeydeki hukuk metinleridir. 

İnsan hakları devletten önce de var olan haklardır. İnsan haklarına devlet güvencesi 

sağlandığında, “temel haklar” diye adlandırılmaktadır. Temel haklar ile insan hakları 

anayasalarda çoğu kere birbirinden ayrı tutularak düzenlenmektedir. Benzer bir düzenleme 

Türk Anayasasında da bulunmaktadır. Anayasa md. 2, Türkiye Cumhuriyetini insan haklarına 

saygılı bir hukuk devleti olarak tanımlanırken, md. 12’de herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğundan söz edilmektedir93.  

1982 Anayasasının 12. maddesinde, “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” Kuralı düzenleniş biçimi ve özüyle hem doğal 

                                                             
91 Feteris 2010, s. 172. 
92 Poggi G. , 2007, s. 128,129. 
93 Gönen, 2007, s. 40. 
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hukuktan yararlanmakta, hem onu izleyen ve “herkes” sözüyle başlayan maddelerdeki temel 

hak ve özgürlüklerin kaynağını ve hareket noktasını oluşturmaktadır94.  

Türk Anayasa Yargısı, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için sadece 

Anayasa ya da diğer pozitif hukuk metinlerini yeterli görmemekte, Anayasaya uygunluk 

denetimi yaparken, “Anayasaların açık kurallarından önce hukukun bilinen, bütün uygar 

ülkelerde benimsenen ilkelerine uygun olması koşulunu aramaktadır (E.1966/19, 

K.1968/25)95.   

Hakikati arayan yorumcu, öncelikle hukukun ruhu(VUK 3.mad.) na bağlı kalmakla 

yükümlüdür. O bağlı kalınan hukukun ruhu, Anayasamızın 12.maddesinde tanımlanan 

anayasal haklar düzeni olarak algılanmalıdır.  Bu yönüyle, Anayasa’nın 12.maddesi, yorumla 

ilgili bütün kuralların üstündeki çatı kural mahiyetindedir.    

2- Anayasanın 125., 153. ve 73. Maddeleri : Yasallık İlkesi  

19. yy. da olgunlaşan hukuk devleti anlayışının bir yansıması olarak modern devlette güç, 

genel yasalar yoluyla ortaya çıkmakta ve keyfi kullanımdan uzaklaştırılmaktadır. Modern 

hukuk, bir çıkarılmış yasalar bütünüdür; pozitif hukuktur96.  

Keyfilikten uzaklaşmak belirginlik demektir. “Belirginlik ilkesi” yasa düzenlemesinin açık ve 

belirgin olması gerektiğini söyler. Açık ve belirgin olmayan bir yasa, amacına ulaşmak için 

gerekenden fazla sınırlamaya olanak vereceğinden oranlılık ilkesi zedelenecektir. Hukuk 

devletinin gereği olan belirginlik ve açıklık emrinin birey perspektifini temel alan kendine özgü 

bir yönü vardır. Birey yasa içeriğini daha önceden görebilmeli ve hesaba katabilmelidir97. 

Vergi hukukunda yasallık ilkesinin kuvvetler ayrılığıyla ilgisi vardır. Kuvvetler ayrılığının ise 

belirginlik ilkesi ve yorumun sınırlarıyla ilgili bulunmaktadır. 1982 Anayasası’nın 125/4. 

maddesine göre, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak 

yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 

kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. 153/2. maddeye göre, Anayasa Mahkemesi bir 

kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, 

kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. 

Bu sınırlamalardan çıkarılacak sonuç, kuvvetler ayrılığı ilkesinin yorum boyutunu içermesidir. 

                                                             
94 Gönen, 2007, s. 40. 
95 Gönen, 2007, s. 41. 
96 Poggi G. , 2007, s. 123. 
97 Gönen, 2007, s. 54. 
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Diğer bir anlatımla yorumcu bir yasama ürününü yorumlarken nerede duracağını belirlemek 

için kuvvetler ayrılığı yaklaşımı gündeme gelecektir98.  

Anayasa’nın 73. Maddesi, yasallık ilkesini özelde vergi hukuku açısından içerir. Güneş’e 

göre, yasallık ilkesi genel olarak yönetilenlerin bireysel hak ve özgürlüklerinin korunmasında 

özel önem, güvence ve istikrar isteyen konulara ilişkin olan hukuk devleti ilkesinin 

gereklerinden doğarak kamu hukukunun ve anayasa hukukunun biçimlendirdiği pekiştirici 

nitelik taşıyan bir ana ilke olarak karşımıza çıkmaktadır99. Verginin yasallığı ilkesi Anayasa 

Yargısı Kararlarında, özetle, verginin yükümlüsünün, konusunun, matrahının, oranının, 

ödeme zamanının ve vergiyi doğuran olayın açıkça ve belirgin bir şekilde yasada yazılı 

bulunması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne göre “Anayasa koyucu her çeşit mali 

yükümün kanunla konulmasını buyururken, keyfi uygulamaları önlemeyi amaçlamıştır 100 .” 

Buradan şu sonuç çıkartılır: “Yorum, keyfi olmamalı veya diğer bir deyimle yasayla belirlenen 

amaç aşılmamalıdır.” 

73. madde, bazı hususlarda daraltıcı yorumu emreder. Yasa koyucu hukuk kuralının içine 

aldığı sözcüklerden çıkan anlamdan daha dar bir uygulama alanına sahip olmasını istiyorsa 

dar yorum söz konusu olur101. Örneğin oran, matrah, alt ve üst sınırlar, mükellefiyet ve 

cezalandırmaya ilişkin hükümler yasallık ilkesi gereğince dar yoruma tabi tutulabilir. Yasallık 

ilkesine göre, vergiden doğan ödev ve usul ilişkileri yorum yoluyla yaratılamaz, hiçbir yasa 

uygulaması geriye yürütülemez. Ancak “elde etme” gibi belirsizlik taşıyan kavramlar ve 

vergiyle doğrudan ilgili olan mülkiyet hakkının içeriği gibi anayasal düzeydeki haklar, geniş 

anlamıyla yorumlanmalıdır. Ayrıca, vergiden kaçınmaya ilişkin davranışların analizine yönelik 

yorumlar, vergisel kavramlara geniş bir bakış açısıyla bakmayı gerektirir.  

Geniş bakış açısıyla yorumlama tartışılırken vergi hukukunda, yargıcın boşluk doldurma 

yetkisinin olup olmadığı, varsa sınırlarının açıkça ortaya konması gereklidir. Bu kurallar, 

boşluk doldurma ve yorum kavramlarının karşılaştırmalı analizini de zorunlu kılar. Vergi 

hukukunda yorum yoluyla vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin doğması veya 

muaflık, istisna ve indirim uygulaması söz konusu olamaz. Ancak kimi zaman yorum 

yapmakla yükümlülük veya muaflık, istisna ve indirim doğurucu hüküm vermek arasındaki 

sınır çok belirgin çizilemeyebilir. 

Yasallık ilkesi, hakların Anayasal güvenceye alınması anlamına gelmektedir. Yasallık ilkesi, 

temelde hakların ancak yasayla sınırlanabileceği kuralını dayatır. Yasayla hakkın ne ölçüde 

                                                             
98 Memiş, 2007, s. 17. 
99 Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, 1998, s. 8. 
100 AMK, E.1986/20, K.1987/9, (AMKD S.23 s. 190) 
101 Metin S. , 2002, s. 206. 
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sınırlandığı yorum yoluyla belirlenir. Yorum, öncelikle o hak konusunda bir içerik 

belirlemesidir. Diğer yorumlanacak husus ise usule ilişkin ve takdir yetkisinin sınırlarına ilişkin 

maddelerdir. Örneğin, Anayasanın 6(Egemenlik), 7(Yasama Yetkisi), 8(Yürütme Yetkisi Ve 

Görevi), 11(Anayasanın Bağlayıcılığı Ve Üstünlüğü), 38(Suç Ve Cezalara İlişkin Esaslar), 

65(Devletin İktisadi Ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları),  73(Vergi Ödevi), 85(İptal İstemi), 

87(Kanunların Teklif Edilmesi Ve Görüşülmesi), 91(Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma 

Yetkisi Verme), 115(Tüzükler), 124(Yönetmelikler), 121(Olağanüstü Hallerle İlgili 

Düzenleme), 122(Sıkıyönetim, Seferberlik Ve Savaş Hali), 138(Mahkemelerin Bağımsızlığı), 

148(Anayasa Mahkemesi Görev Ve Yetkileri), 161-165(Bütçe), 166(Planlama), 

167(Piyasaların Denetimi Ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi),   gibi maddeleri vergi hukukunda, 

hukuk devletindeki bir idarenin ve yargının haklara yapabileceği müdahalenin usuli ve 

yetkisel sınırları belirler. Bu kuralların aynı zamanda vergi hukukunda yorum yetkisine ilişkin 

sınırları da belirlediği şüphesizdir.   

Vergi hukukundaki bir yorum, verginin niteliğinden dolayı, bir hakkı sınırlama hakkında yorum 

anlamına gelir.  1982 Anayasasına göre yasa ile sınırlama koşulu, Anayasamızın temel 

hakları düzenleyen maddelerinde değişik ifadelerle vurgulanmıştır. Örnek: “Md.13: “Temel 

hak ve hürriyetler….kanunla sınırlanabilir”, “Md.23 f.IV: “Yerleşme hürriyeti….kanunla 

sınırlanabilir”, “Md.35: “Mülkiyet ve miras hakları…kanunla sınırlanabilir”, “Md.42 

f.II:”Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir”. Md.23, f,II.ye göre, suç 

işlemesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 

gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak, seyahat özgürlüğü suç soruşturma ve 

kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 

Anayasanın sınırlamanın yasayla yapılabileceğini istemekle kalmadığı, bunun dışında 

sınırlama getiren yasanın ya da sınırlamanın belli koşullara dayanmasını, belli amaçlara 

hizmet etmesini veya belli araçları kullanmasını istediği temel haklarda “nitelikli yasa 

sınırlaması kaydı” denir. Nitelikli sınırlamalar, bir araç- amaç nedensellik ilişkisi 

istemektedirler. Yani yasanın, yasa koyucu tarafından güdülen amaca ulaşmak için 

gerçekten elverişli bir araç olması gerekmektedir. 1982 Anayasası, md. 13, 2001 

değişikliğinden önce özel sınırlamaların öngörüldükleri amaç dışında kullanılamayacağı 

kuralını içeriyordu. 2001 Anayasa değişikliği ile 13. Maddeye sınırlamanın sınırı olarak 

getirilen ölçülülük ya da oranlılık ilkesi için anayasal dayanak olarak çoğunlukla hukuk devleti 

ilkesi gösterilmektedir102.  

Kanımızca, vergi yoluyla tüm bu haklar kısıtlandığı için, vergi yasalarının uygulaması da 

nitelikli yasa kaydına tabidir. O halde her hangi bir yorumun doğru-yanlışlığı veya kabul 
                                                             
102 Gönen, 2007, s. 47, 49. 
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edilebilir olup olmadığının test edilmesinde o yorumun doğuracağı sonucun hukuk devleti 

ilkesinin perspektifinden analize tabi tutulması gerekir.       

3- Anayasa’nın 138. Maddesi : Anayasaya Uygun Yorum 

1982 Anayasasının 138/1. maddesine göre,  hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; 

Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Oder, anayasanın bu kuralını şöyle yorumlamaktadır103:  

“Anayasa’nın 138/1. maddesi yargıç bağımsızlığının bir unsuru olan karar bağımsızlığının 

içeriğini tanımlarken, yargıçların Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 

kanaatlerine göre hüküm vereceklerini vurgulamaktadır. Anayasanın 138/1. Maddesinin 

sıralaması “anayasa, kanun ve hukuk” tur. Bu kuraldan şunu anlamak gerekir: 

Anayasa’nın Doğrudan Uygulanması: Anayasa, hukuksal uyuşmazlığa ilişkin doğrudan 

uygulanabilir bir kural içeriyorsa, bu koşulda doğrudan etkilidir ve somut uyuşmazlığı çözer. 

Anayasa’nın ve Genel Hukuk İlkelerinin Dolaylı Uygulaması: Anayasa’nın 138/1. 

maddesindeki “Anayasa” göndermesi, Anayasa’nın doğrudan uygulanması dışında, 

Anayasa’nın anayasa-altı işlemlerin yorumunda dikkate alınmasını ifade eder.  

Genel Hukuk İlkelerinin Anayasa ve Kanunlarda Somutlaştırılması: Anayasanın 138/1. 

maddesindeki sıralama (Anayasa, Kanun ve hukuk) özellikle genel hukuk ilkeleri ile Anayasa 

ve kanun arasında uyumlu bir yorum tercihinin olamayacağı anlamını taşımaz. Hukuka ilişkin 

anayasal gönderme, bu yönüyle amaçsal yorumun anayasal dayanağını oluşturmaktadır.  

Vicdani Kanaat Unsurunun Nesnel Biçimde Kullanımı Sorunu: Anayasa, “Anayasa, kanun ve 

hukuk” gibi nesnel ölçütler ile “vicdani kanaat” gibi öznel bir dayanağı birlikte kullanmaktadır. 

Buradaki vicdani kanaat, karar sürecinin tek belirleyicisi olmadığı gibi, yalnızca nesnel 

verilere dayalı sınırlı bir öznelliğin bir ifadesi olabilir”   

Oder’in yaklaşımı, vergi hukukundaki bir yorumun anayasal gerekçelendirilmesinin önemini 

açıklamaktadır. Yargıcın verdiği karar (veya yorumcunun vardığı hüküm), sadece yasaya 

uygunluk kaygısı taşımamalıdır. Yorum, anayasaya uygun olmalı, birden fazla yorum varsa, 

alternatif yorumlar arasında anayasa ile en uyumlu olan yorum tercih edilmelidir.     

 

                                                             
103 Oder, 2010, s. 114-119. 
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4- Hakların İçeriğinin Anayasaya Uygun Olarak Belirlenmesi 

Hukukta hak kavramına farklı yaklaşımlar bulunmaktadır: 

Normatif hak kavramını kabul edenlerin görüşleri şöyle özetlenebilir: 

İrade teorisinin öncülerinden Savigny’ye göre hak, bir kişiye ait irade kudretinden başka bir 

şey değildir. Hukuki ödev, bir kişinin davranışının onun irade özgürlüğü alanından çıkması ve 

başka birisinin egemenliği altına girmesidir. Windscheid’a göre sübjektif hak, bir kişinin 

iradesinin başka bir kişiyi etkilemesidir104. 

Jhering irade teorisini eleştirmiş ve hakkın hukuk tarafından korunan bir menfaat olduğunu 

savunmuştur. Jhering’e göre hakkın özü menfaattir. Hukuk düzenin amacı bu menfaati 

güvence altına almaktır. Jhering, irade teorisini eleştirirken, iradenin kendi başına bir amaç 

olduğu şeklindeki Hegelci görüşe karşı çıkmaktadır. Hakkın amacı, kişinin menfaatlerini 

korumak, ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal hayatta değişmeyi gerçekleştirmektir105.   

Jellinek, Jhering’in menfaat teorisini eleştirmektedir. Onun görüşüne göre sübjektif hak söz 

konusu olmaksızın korunan menfaatler vardır. Jellinek, subjektif hakkı, irade ve menfaat 

kavramları arasında bir senteze ulaşarak insana irade kudreti tanımak yoluyla korunan 

menfaat olarak tanımlanmaktadır. Bu irade menfaat sahibinden başka birisinin de iradesi 

olabilir106.  

Austin, hak kavramını açıklamak için hukuki ödev kavramına başvurmanın yararlı olacağı 

kanısındadır. Austin’e göre, egemen güç, belirli bir davranışın yapılmasını veya belirli bir 

davranıştan kaçınılmasını yani yapılmamasını emrettiği zaman hukuki ödev ortaya çıkar. 

Ödevin yerine getirilmesini isteme durumunda bulunan kişinin hak sahibi olduğu söylenebilir. 

Austin, hak ve hukuki ödevin birbirinden soyutlanamayan iki kavram olduğunu ileri sürer. 

Hukuki ödev, egemen gücün bir kişiye yönelen emri demektir. Hak, egemen gücün belirlediği 

hukuki ödevin yerine getirilmesi durumunda oluşur107. Anayasayla devlet de ödevler yüklenir 

ve hakları vardır. Demokratik sosyal bir hukuk devleti olmak ödevi ve vergi alma hakkı gibi.  

Zitelmann, hakların doğmasının, devredilmesinin ve sona ermesinin kanun koyucunun 

iradesi tarafından tayin edilmesi gerektiğini savunmuştur. Hukuk düzeni, belirli durumlarla 

mülkiyet hakkı arasında nedensel bağlılık ilişkisi kurmaktadır. Hukuk normları emir değil, 

belirli durumlarla, belirli hak ve ödevler arasındaki ilişkileri belirleyen önerilerdir. Zitelmann’a 

göre, hukuki haklar ve ödevler arasındaki ilişkiler kanun koyucu tarafından yaratılmıştır. Aynı 
                                                             
104 Güriz, Hukuk Felsefesi, 2007, s. 118. 
105 Güriz, Hukuk Felsefesi, 2007, s. 119. 
106 Güriz, Hukuk Felsefesi, 2007, s. 120,121. 
107 Güriz, Hukuk Felsefesi, 2007, s. 121. 
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teoriyi savunan Larenz’e göre, hukuki durum ve sonuç arasında bir geçerlilik bağlantısı 

vardır.  Zitelmann’a göre, kanun koyucunun beyanları hak ve hukuki ödev kavramlarına 

objektif bir içerik kazandırır. Şu halde haklar ve hukuki ödevler sübjektif biçimde değildir108.   

Amerikan realist hukuk akımına göre, hukuk hayatını oluşturan faktör mahkeme kararlarıdır. 

Holmes’un kanısına göre, hukuk biliminin uğraştığı haklar ve hukuki ödevler, ahlaki ve hukuki 

fikirlerin birbiri ile karıştırılmasından doğmaktadır. Hukuki anlamda ödev gibi hak da ancak 

mahkemeler tarafından anlaşıldıkları ve belirtildikleri biçimde gerçeklik kazanabilirler109.  

Bu açıklamalara bakıldığında, hakların içeriğinin yasada var olduğunu, mahkemelerin yorum 

yoluyla onu keşfetmek görevini üstlendiği görüşlerinden, hakların yargı kararlarınca yaratılan 

bir şey olduğunu savunanlara kadar geniş bir yelpaze içinde bulunduğumuzu görürüz. Bize 

göre, içerik bu ikisi arasında bir yerlerde oluşur. Vergi hukuku yorumcusu, bireysel ve sosyal 

hakların içeriğine uygun yorumla sınırlanmıştır. Yorum yoluyla anayasa tarafından garanti 

altına alınan haklar ihlal edilemez.  

Anayasal sınırlar, temel hakkın kullanımıyla, o temel hakka göre daha yüksek bir basamakta 

değerlendirilen bir başkasının temel hakkı ya da Anayasa ile korunan başka bir hukuksal 

değer çatıştığında devreye girerler. Bu içeriksel sınırlamalar, çatışan anayasal değerler 

arasında, anayasanın öngördüğü değer düzeni ölçeğinde, bir denge kurulmasını 

amaçlarlar110.  

Yorumun içeriğini doldurması gereken Anayasal hakları düzenleyen kurallara şunlar örnek 

gösterilebilir: 

Anayasa’nın 2(Cumhuriyetin Nitelikleri), 5(Devletin Temel Araç Ve Görevleri), 10(Kanun 

Önünde Eşitlik), 12(Temel Hak Ve Hürriyetlerin Niteliği), 13(Temel Hak Ve Hürriyetlerin 

Sınırlanması), 17(Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi Manevi Varlığı), 18(Zorla Çalıştırılma 

Yasağı), 19(Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği), 20(Özel Hayatın Gizliliği), 21(Konut 

Dokunulmazlığı), 22(Haberleşme Hürriyeti), 23(Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü), 24(Din Ve 

Vicdan Hürriyeti), 27(Bilim Ve Sanat Hürriyeti), 33(Dernek Kurma Hürriyeti), 35(Mülkiyet 

Hakkı), 36(Hak Arama Hürriyeti), 42(Eğitim Ve Öğretim Hakkı Ve Ödevi), 48(Çalışma Ve 

Sözleşme Hürriyeti), 56(Sağlık Hizmetleri Ve Çevrenin Korunması), 57(Konut Hakkı), 

58(Gençliğin Korunması), 59(Sporun Geliştirilmesi), 60(Sosyal Güvenlik Hakkı), 73(Vergi 

Ödevi), 135(Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları), 169(Ormanların Korunması Ve 

Geliştirilmesi), 170(Orman Köylüsünün Korunması), 171(Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi), 

                                                             
108 Güriz, Hukuk Felsefesi, 2007, s. 122,123. 
109 Güriz, Hukuk Felsefesi, 2007, s. 124,125. 
110 Gönen, 2007, s. 47. 
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172(Tüketicilerin Korunması), 173(Esnaf Ve Sanatkarların Korunması) maddeleri,  vergi 

hukukunda haklara yapılabilecek bir müdahalenin içeriksel sınırlarını belirler. Mülkiyet 

edinme ve mülkiyetin korunması hakkı, teşebbüs özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, sözleşme 

özgürlüğü,  seyahat özgürlüğü gibi bireysel haklar ve genellik, eşitlik ve adalet üzerine kurulu 

sosyal haklar, diğer taraftan, verginin  mali güce göre alınabileceği gibi özel kurallar, temelini 

liberal, eşitlikçi, adil ve sosyal bir devlet kimliğini oluşturan ilkelerden alır.  

Anayasal haklar temelli değerler sistemi, yorumun meşruiyetini belirler. Anayasal 

anlamlarının dışına taşarak haklara müdahale eder sonuç doğuran her hangi bir yorum 

gayrimeşrudur.    

B- Vergi Usul Kanunu 3. Maddesi 

Vergi Usul Kanunu’nun “Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat” başlıklı 3. Maddesi 

şöyledir:  

“A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu kanun 
ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.  

Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi 
kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer 
maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.  

B) İspat: 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.” 

Vergi Usul Kanunu’nun “Vergiyi Doğrudan Olay” başlıklı 19.maddesi şöyledir:  

“Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun 
tekemmülü ile doğar.  

Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil eder.” 

Bu maddelerin kavram ve terimleri, vergi hukukundaki bir yorum hakkında önemli ipuçları 

vermektedir. Bu ipuçlarına kısaca değinmek yerinde olacaktır.  
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1- Lafız ve Ruh 

VUK’un 3/A-2. maddesi, Vergi Kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiğini belirterek, 

vergi hukukunun varlık boyutunu ortaya koymaktadır.  

“Varlık”, bir yerde bulunanların hepsi, bütünü, var olanlardan kurulu büyük bütün olarak 

tanımlanır111. Felsefe sözlüğünde, varlık en genel anlamda “olmak” tır deniyor112. Hukuk 

kuralında iki boyut vardır: Madde olan lafız ve anlam(form) olan ruh. Madde ve anlam(form) 

nasıl bir bütünü oluşturuyorsa, lafız ve ruh da vergi hukuku kuralının bütünlüğünü simgeler. 

Bu bütünlük, Aristoteles’in mutlak form ve heyulası ile bağı gibi vergi hukuku kuralına varlık 

kazandırır. Yorumcu açısından bunun anlamı, vergi yasası kuralını yazılı ifadelerdeki 

kelimelerle ve aynı anda anayasal düzeydeki değerlerle ve vergisel fenomenlerle  

yorumlanacağıdır.   

2- Bir Kuralın Yasanın Yapısındaki Yeri ve Diğer Kurallarla Bağlantısı 

VUK’un 3. maddesinin “hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan 

bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır” ifadesi, yorumcuya dilbilgisel düzeyin üstünde bir 

mantıksal-sistematik analiz yapmasını emretmektedir.   

Yasa yorumcudan analitik bir doğrulama istemektedir.  Burada kastedilen geometrik 

doğrulamadır.: Kant’a göre, geometri sayesinde fizik nesneleri birbiriyle irtibatlandırabilir ve 

aralarında ilişkiler kurabiliriz. Yani geometri, nesneler arasında koordinasyon kurmamızı 

sağlar. Bu koordinasyon sayesinde fizik dünyanın bilgisinden söz ederiz; bu sayede onun 

bilgisine ulaşırız113 . Aynen böyle, Yasa, vergi hukuku yorumcusundan yasa koordinatları 

tarafından belirlenen, yasa sistemi içinde formüle edilen yorumla üretilen bilginin aranmasını 

istemektedir.    

3- Yasanın Yapılış Amacı 

3/A-2’nin ikinci cümlesindeki “konuluşundaki maksat” ‘a göre, ifadesinin anlamı, o kuralı 

yazan veya yazdıranların amacının araştırılmasının istenmesidir. Bu amacın araştırılması, 

Deleuze ve Guattari’nin tanımındaki ilk nedene ilişkin bilgilenmeye denk gelir.   Hükümlerin 

“konuluşundaki maksat”, bir açıdan bakıldığında kapalı tarihi yoruma göre yani yasa 

yapılırken meclis tutanakları ve gerekçeleri dikkate alınarak tespit edilir. Diğer bir açıdan 

bakıldığında, yasanın konuluşundaki maksat açıkça dile getirilmiş olabilir ama yorumcu bu 

açık maksat yanında yorumladığı kuralın yarattığı ekonomik etkiyi, kimleri teşvik ettiğini, 

kimler arasında denge sağlamakta ve/veya dengeyi bozduğunu, hangi baskı gruplarının 
                                                             
111 Eyuboğlu, 2004, s. 707. 
112 Güçlü, Uzun, Uzun, & Yolsal, 2003, s. 1512. 
113 Ural, Pozitivist Felsefe, 2006, s. 18,19. 
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lehine ve/veya aleyhine olduğunu da sorgulamalıdır. Bu noktada, yorumcunun araçları, etik, 

ahlaki, hukuk ilkeleri, siyaset, iktisat ve sosyoloji bilimi ve ideolojik analiz olabilir. 

4- Gerçek Durum ve Vergiyi Doğuran Olay 

Salt gözlem insanın anlamak ihtiyacını gidermiyor. Zihin bunları açıklamak için olayların 

nedenlerini, hatta daha ileri giderek kanunlarını araştırıyor. Gerçek nedeni ve bağıntıları 

bulmak için de onları ilkin tasarlıyor, varsayıyor ve hipotez kuruyor114. Vergi hukuku kuralını 

yorumlayan kişinin de yorum öncesi bir hipoteze ihtiyacı vardır. Vergi Usul Kanunu’nun 3’nci 

maddesinin “vergilendirmede gerçek durum esastır” hükmü ve 19’ncu maddesi uyarınca 

“vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü” nün 

tespit edilmesi gereği, Kanun’un sonuca ulaşmadan önce yorumcuya verdiği bir hipotez 

oluşturma emridir. Hukuksal akıl yürütmede, öncelikle olayın mahiyetine ilişkin hipotez 

oluşturulacak ve vergiyi doğuran olay belirlenecektir. Daha sonraki aşama ise hangi yasa 

kuralının bu olayla ilgili olduğu belirlenecektir. En sonunda, hukuksal çıkarım yapılacaktır. 

3. ve 19. maddeler bütün olarak değerlendirildiğinde, vergi hukuku yorumcusu, hem 

tümdengelim (kuraldan hükme) hem tümevarım metodu (olaydan kurala) veya Peirce’nin 

deyimiyle, “tümevarımlı tümdengelim (olaydan kurala, kuraldan hükme) düşünce biçimine 

denk gelen varsayım(abduction)” metoduyla akıl yürütmelidir.   Bunun için öncelikle vergiyi 

doğuran olayın hukuki, ekonomik, sosyolojik ve siyasal boyutunun  incelenmesi gereklidir.  

Diğer taraftan, aynı yasa kuralına ispat hükümleri açısından baktığımızda, adalet kavramıyla 

da yakın bir ilişki görülmektedir. Kural, hukuki kesinliğe gönderme yapmakta ve vergi 

idaresinin adil ve eşit muamele yapması gerektiği anlamında adalet kavramına referansta 

bulunmaktadır. Bu yönüyle, maddenin amacı ile Anayasamızın 10. ve 73. maddelerinin 

amaçları arasında paralellik bulunmaktadır. 

Radbrush’a göre, adalet, eşit durumda olanlara eşit muamele yapılması, farklı durumlarda 

bulunanların ise farklı muamele görmesidir. “Adalet” fikri ile “hukuki kesinlik” fikri arasında 

tamamlayıcı bir ilişki vardır115. Radbrush açısından baktığımızda, vergilendirme muamelesine 

muhatap olanların vergiye konu eylemlerinin açıkça ve maddi deliller doğrultusunda 

ispatlanmaması durumunda, yapılacak bir işlem hukuki kesinliğe ve eşitliğe aykırılık 

taşıyacağından dolayı vergi mükellefleri arasındaki adaleti zedeleyecektir. Nitekim Danıştay 

da aynı yaklaşımı benimsemiştir.  

                                                             
114 Kulen N. , 1972, s. 168. 
115 Aktaran: Güriz A. , Hukuk Felsefesi, 2007, s. 349,350.; Radbrush’a göre üçüncü kavram uygunluktur ve adalet ve hukuki 
kesinlikle birlikte üçü bütünlük oluştururlar.  
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Danıştay, yasanın vergilendirmede gerçek durumun tespiti zorunluluğunu sadece bir akıl 

yürütme biçimi veya genel olarak anlaşıldığı üzere ispat hükmü olarak değil aynı zamanda 

vergi adaletini sağlayan bir yönünün olduğunu da belirtmektedir. Danıştay 4. Dairesi 

08.06.1998 tarihli, 1997/3967 Esas no., 1998/2446 Karar no’lu Kararında, “Türk Vergi 

Hukuku, maddi ve somut delillere dayalı, böylece vergi adaletini sağlamayı amaçlayan 

kurallar içermektedir…vergi adaletini tesis yönünden gerçeğe aykırı tespitlere dayanan 

vergileme yapılmasını önlemeye yönelik olarak düzenlenmiştir..116”. Karar, gerçek durumun 

tespiti ile adalet arasında ilişki kurmaktadır.  Buradaki adalet, “aynı durumda olanlara aynı, 

farklı durumda olanlara farklı davranılması gerektiği” anlamındaki adalettir.   

Sonuç olarak, yorum açısından baktığımızda ispat hükümlerinin vergiyi doğuran olayın 

mahiyetine ilişkin hipotez oluşturma emri ve aynı zamanda yasanın ruhuna anlam katan 

adalet kavramının yorumlanmasında etkili oldukları söylenebilir.       

III- VERGİ HUKUKUNDA YORUMUN KAYNAKLARI 

Kelsen açısından, pozitif hukuk kuralları piramide benzer şekilde hiyerarşik olarak 

sıralanırlar. Altta bulunan kural, üstte bulunan kurala, her kural da en üstte bulunan temel 

norm kurala uygun olmalıdır117. Bu yaklaşım, hukuksal akıl yürütmeye konu vergi hukuku 

kuralı ile ilgili çıkarımın, hukuk bütünlüğüyle ve üstteki kurallarla mantıksal  tutarlılık içinde 

olmasını zorunlu kılar. Nitekim Aral, Kelsen’in amacının hukuksal bilgide birlik olduğunu 

söyler. Bilgide birliği sağlamanın yolu ise çelişkiden uzak kalmaktır118.  Çeçen’in belirttiği gibi, 

Kelsen’e göre, yasayı yorumlayarak karar veren yargıç, kuralı somutlaştırırken her hangi bir 

kuralın hangi kural sistemi içinde bulunduğuna bakmalı ve ilgili kuralın hangi temel kuraldan 

kaynak aldığını araştırmalıdır119. Hukuk kuralları, hukuksal akıl yürütmenin hukuki temelde 

geçerliliğini sağlarken, mantık kuralları, hukuk kuralları arasındaki ilişkilerin sistematik 

bağlamıyla geçerliliklerinin görülmesine yol açarlar.  

Pozitif hukukun ötesinde, temel insan haklarına ilişkin yazılı olmayan ve hukuk uygulamasını 

etkileyen normlar da vardır. Bunlar sadece vergi hukuku açısından değil tüm hukuk sistemi 

açısından önemlidirler ve sadece yazılı olmakla veya yargı kararlarına girmekle geçerlilik 

kazanmazlar. Onlar zaten geçerlidirler. Bu noktada, insan hakları, insan onuru, dürüstlük, 

                                                             
116 Kızılot, Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler(Muktezalar) 5. Cilt, 2000, s. 524,525. 
117 Daha önce belirttiğimiz gibi, biz Kelsen’in norm kavramı karşılığı olarak kural ve hüküm kavramını kullanıyoruz. Eğer 
Kelsenci literatüre uysaydık buradaki tanımda kural değil norm kelimelerini kullanırdık. Kelsen’in norm kavramı bizim 
kural, hüküm, norm ayrımlarımızın ilk ikisini içerir. Kelsenci açıdan norm, etik ve ahlaki nitelikli normları değil sadece 
pozitif normları kapsar. Bizim bu tezde kullandığımız norm tanımı, yorumlanan kuralın anlamının belirlenmesi açısından 
önemlidir.  Ancak Kelsen için anlam değil geçerlilik esastır. 
118 Aral V. , Kelsen’in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, 1978, s. 46,47. 
119 Çeçen A. , 1975, s. 90. 
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ahde vefa gibi kavramların deruni ve ahlaki anlamlarının da hukuki akıl yürütmede pozitif 

hukuk kuralları kadar temel öncül niteliğinde  olduğu tartışmasızdır.  

Hukuki akıl yürütmedeki mantıksal tutarlılık zorunluluğu, yorumun gerekçelendirildiği etik 

normlarla hukuk sistemi ve bunları temel alan hukuksal çıkarıma kadar genişletilebilir. 

Aslında bu genişletme, kanımızca,  hukuksal düşüncenin temel gereğidir. Bundan dolayı, 

vergi hukuku yorumcusu, yorumladığı kuralın pozitif kaynaklarını ve bu kuralın etik 

kaynaklarla ilişkisini kavramalıdır. Yorumcu, pozitif hukuk kurallarına dönüşmemiş temel 

ilkeleri de analizine dâhil etmelidir. O halde en azından bir öntemel olarak şunu ileri 

sürebiliriz: Yasalar deruni ve ahlaki normlara aykırı olamazlar veya en azından bu normların 

anlamlarına aykırı yorumlanamazlar.  

Diğer taraftan, her vergilendirme işleminin dayandığı bir vergi olayı vardır. Dolayısıyla o 

olayın yorum eyleminde başvuru kaynağı olması zorunludur.  

Vergi hukukunun ve yorum konusu olan kuralın kaynakları, yorumcunun çıkarım yaparkenki 

düşünce sistematiğinin doğruluk veya uygunluk açısından değerlendirilmesi, mantıksal 

tutarlılığının analiz edilmesi,  o yorumun hukuksal anlamda geçerli olup olmadığına karar 

verilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu açıklamalara göre, vergi hukukunda yorumun 4 temel kaynağı bulunduğu görülmektedir:  

1-Geçerlilik kaynağı olarak pozitif hukuk ortamı. 

2-Empirik kaynak olarak gerçek yaşam.  

3-Ahlaki kaynak olarak etik ve ahlaki ilkeler, genel hukuk ilkeleri. 

4-Kaynakları işleyen kaynak olarak aklın işleyiş kuralları. 

A- Geçerlilik Kaynağı 

1- Zorunlu Kaynak : Yasa, Bazı İdari İşlemler ve Anayasa Mahkemesi 
Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları  

Vergi hukukunda yapılan bir yorum, yürürlükte olan, geçerli bir yasa kuralına dayanmalı, 

bağlandığı veya ilişkilendirildiği kurallar veya hükümler hukuken geçerli olmalıdır. Yapılan bir 

yorumun ilk ve temel kaynağı pozitif hukuk metinleridir.  

Platon ve Aristoteles tarafından dile getirilen ancak ilk kez Leibniz tarafından çelişmezlik 

ilkesi ile birlikte aynı değerde görülen yeter neden ilkesindeki yeter nedenin vergi hukukuna 

uygulanışı şöyle olmalıdır: Vergi hukukunda yeter neden, yorum yapan bir kişinin sonuç 
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önermesinin (yorumu yapan Mahkeme ise yargı kararının veya hükmün)  temellendirildiği 

şeydir. Heimsoeth’e göre, “temellendirmek” demek, bir cümleyi başka bir cümleden 

çıkarmak, onun (daha önce doğruluğundan kuşku duyulmayan) başka cümlelerle olan 

neden-etki ilişkilerini ortaya çıkarmak demektir120. Vergi hukukundaki bir akıl yürütmenin bir 

yasa kuralı ve bir vergi olayı tarafından temellendirilmesi zorunludur. 

Yorumun zorunlu geçerlilik kaynağı olarak tanımladığımız yasa kuralları ve aynı düzeydeki 

işlem ve kararlar, tümden gelimci analizi esas alan pozitivist normativist bakış açısıyla 

hukuksal akıl yürütmenin yeter nedenlerinden birisini oluşturur. Bu bakış açısında hüküm 

cümlesi olan küçük önermenin(çıkarımın) temellendirildiği şey, zorunlu kaynaklardır.       

“Zorunlu kaynakların” yasa düzeyindekileri, anayasa, kanunlar ve uluslararası vergi 

anlaşmaları olarak sayabiliriz. İdari işlem ve kuralları ise Kanun Hükmünde 

Kararnameler(Anayasanın açıkça yetkilendirdiği olağanüstü dönemlerle sınırlı olarak) ve 

Bakanlar Kurulu Kararları(Anayasanın sınırları içinde kalmak şartıyla, ve Yasanın açıkça 

yetki verdiği alanlarla) olarak sınıflandırabiliriz. Yargı organının ürettiği zorunlu kaynaklar ise, 

Anayasa Mahkemesi kararları, Danıştay içtihadı birleştirme kararlarıdır.  

Zorunlu kaynaklar, vergi hukukunda yorum yapan birisinin akıl yürütmesinde birincil yeter 

nedendir. Çünkü ortada bir vergi hukuku kuralı yoksa o ekonomik ve sosyal olayın vergisel 

bir karşılığı da olmayacaktır. Yorum faaliyetinin ikinci yeter nedeni ekonomik ve sosyal 

olaydır. Bunlar “empirik kaynak” başlığında incelenecektir.  Her iki yeter neden, alınan 

kararın gerekçesini oluşturulmasında kullanılır.    

Bu temellendirme zorunluluğu, “Empirik Kaynak” ve “Ahlaki Kaynak” ta açıkladığımız 

gerekçelendirme biçimleriyle birlikte değerlendirdiğimizde karşımıza Alexy’nin “rasyonelite 

kuralları” arasında saydığı “Genel Gerekçelendirme Kuralı”nı buluruz. Alexy’e göre, bir 

yorumunun geçerli olabilmesi için onun “Genel Gerekçelendirme Kuralı”na uygun biçimde 

savunulması gereklidir. Alexy, bu kuralı şöyle tanımlamaktadır(numaralandırma Alexy’e 

aittir): “(2) Her konuşmacının, gerekçelendirme sunmayı reddetmesini haklı gösteren 

nedenleri belirtmedikçe kendisinden istendiği takdirde, iddiası için nedenler sunmak zorunda 

olması genel gerekçelendirme kuralıdır 121.” 

Bu bağlamda Danıştay kararlarına ve Vergi İdaresine ait özelgelere bakıldığında, bu 

belgelerin çoğunun rasyonalite kurallarına uygun olmadığı görülebilir. Rasyonalite kuralları, 

sadece gerekçelendirme kuralı değil, aynı zamanda karşılaştığı durumun gerekçesini bilme 

                                                             
120 Heimsoeth, Feslsefenin Temel Disiplinleri, 2007, s. 62. 
121 Feteris 2010, s. 159, 160. 
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hakkı olan mükellefe karşı idare ve yargının şeffaf bir hukuk sistemine katkı yapma 

sorumluluğunu anlamındaki etik görevini de tanımlamaktadır. Buradan şu sonuç çıkar: Yasal 

gerekçesi yeterli olmayan her türlü yargı kararı veya özelgenin rasyonel olduğu ileri 

sürülemez. Rasyonel olduğu ileri sürülemeyen bir karar veya özelgenin ve diğer yorumlayıcı 

belgelerin hukuk önünde hiçbir değeri yoktur.  

2- Zorunlu Olmayan Kaynak : Yüksek Mahkeme Kararları, Yasa Hazırlık 
Çalışmaları ve Doktrin 

Zorunlu kaynağın dışında  Hukuksal akıl yürütmede, pozitif hukuksal öncüle dayalı çıkarımda 

bu hukuksal öncülü destekleyen Perzenik’in deyimiyle “otorite sebepler” vardır. Bunları, 1- 

Emsal kararlar, 2- Yasama hazırlık çalışmaları, 3- Doktrin olarak sınıflandırabiliriz.  

Uzun’un aktarımıyla, Perzenik’e göre, “emsal kararlar” müstakbel kararlar için otorite sahibi 

bir kalıp haline gelen, somut bir davada verilmiş karardır. Bu emsal kararlar, hem 

uygulamada hem de hukuk dogmatiğinde, benzer durumlar söz konusu olduğunda hukuki 

akıl yürütmede kullanılmalıdır(should)122.    

Alexy’e göre, İçtihatlara uyulmasının temel nedeni, “genelleştirilebilirlik ilkesi”dir, yani benzer 

olayların benzer muamele görmesi gerekliliği. Eğer istisna yapmak istenirse, argüman sunma 

yükü de üstlenilmiş olur. Benzer olaya farklı davranmak isteyen, mevcut olayın daha önceki 

bir kararda ele alınan olaydan niçin farklı olduğu göstermek durumundadır. Alexy, içtihatların 

kullanımı için şu iki kuralı formüle eder(numaralandırma Alexy’e aittir)123:   

“(J.13) Bir kararın leh veya aleyhinde bir içtihada, eğer yapılabiliyorsa, atıf yapılmalıdır. 

(J.14) İçtihattan ayrılmayı isteyen, argüman getirme yükünü de üstlenir.”  

Perzenik’e göre, “yasama hazırlık çalışmaları” alınacak bir yargısal kararın gerekçesini 

oluşturabilir. Çünkü, bu çalışmalar yasanın amacına yani “ratio legis”  ine bir delil oluşturur. 

Ancak bu doğrudan bir delil değil sadece delilin içeriğine ilişkin bir enformasyon 

aktarmadır124.      

Perzenik’e göre, “doktrin” de önemli bir yorum kaynağıdır. Hukuki eserlerde dile getirilen 

tezler hem savunulmalarının ikna ediciliği hem de savunmayı yapanın otoriter konumu(bilim 

                                                             
122 Aktaran: Uzun, Akıl Tutkunu Hukuk - A. Perzenic'in Hukuki Argümantasyon Teorisi Üzerine Bir İnceleme, 2010, s. 164. 
123 Feteris 2010, s.187. 
124 Aktaran: Uzun, Akıl Tutkunu Hukuk - A. Perzenic'in Hukuki Argümantasyon Teorisi Üzerine Bir İnceleme, 2010, s. 
174,75. 
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otoritesi olması) nedeniyle iki yönden hukuksal akıl yürütmeye kaynak olabilir niteliklere 

sahiptir125.   

Alexy’e göre, hukuk dogmatiğinden gelen önermeler, hukuki kavramların tanımlarını, hukuk 

kurallarında bulunan diğer kavramların tanımlarını, ilke formülasyonlarını vs. içerebilir. Alexy, 

hukuk dogmatiğinden alınan önermelerin değerlendirilmesi için şu kuralları formüle 

eder(numaralandırma Alexy’e aittir)126: 

“(J.10) Her dogmatik önerme, haklarında şüphe edildiğinde, en azından bir genel pratik 

argümana başvurulmak suretiyle gerekçelendirilmelidir.  

(J.11) Her dogmatik önerme sistematik sınamaya hem dar anlamda (önermenin başka 

dogmatik önerme ve pozitif normlarla mantıki uyumluluğa sahip olup olmadığının sınanması) 

hem de geniş anlamda (önermenin genel pratik düşünceler ve başka hukuki önermeler ile 

uyumlu olup olmadığının sınanması) dayanılabilir olmalıdır. 

(J.12) Dogmatik argümanlar, mümkün olan her durumda, kullanılmalıdır.” 

B- Empirik Kaynak: Gerçek Yaşam 

Subsumbtion tümden gelimci yaklaşım genellikle Kant öncesi ontolojinin bir yansımasıdır. Bu 

ontoloji, var olanın temel tarzıyla, temel yapısına sadece kavramları çözümlemekle varmak 

istiyordu. Bu konuda şöyle bir sanı vardı: Bizim kavramlarımız, var olanla, var olabilen 

şeylerin genel olan özünü kendilerinde taşırlar. Varlık hakkında açık bir bilgiye erişmek için, 

kavramların çözümlenmesi, onların en son öğelerine(bölümlere) ayrılması gerekir. Tersine,  

bu günün ontolojisine göre ise, bütün kavramlar, bize verilen şeylerle, fenomenlerle 

karşılaştırılmalı ve yapılan çözümlemeler doğrudan doğruya gösterilen şeylere 

dayanmalıdır127. Bu günün ontolojisinde tümdengelimci yaklaşımın tersine tümevarımcı bir 

yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımın gerekçesini vergi hukukundaki bir akıl yürütme 

açısından tartışırsak, yasa-olay-deneyim ilişkisine bakmamız gerekir. 

Deneyimden elde edilen bilginin ölçüsü nedir? Protogoras’a göre, her şeyin ölçüsü algıdır. 

Algı insandan insana değişen subjektif bir şeydir. Hume da aynı değerlendirmeyi yapar. 

Hume ve Protogoras yönünden bakarsak, mantıksal analizde tümevarımcı yöntemin geçerli 

olduğunu savunan ve yorumcunun merkeze alındığı bir bakış açısıyla karşılaşırız. Merkeze 

yorumcunun alınması durumunda, ne kadar yorumcu varsa o kadar yorumdan, dolayısıyla, 

vergi hukuku kuralının tek ve mutlak değil ancak pek çok olası yorumlarından bahsedilir. 

                                                             
125 Aktaran: Uzun, Akıl Tutkunu Hukuk - A. Perzenic'in Hukuki Argümantasyon Teorisi Üzerine Bir İnceleme, 2010, s.179. 
126 Feteris 2010, s. 187. 
127 Heimsoeth, Felsefenin Temel Disiplinleri, 2007, s. 103-105. 



38 

 

Lachelier’e göre, olgulardan kanunları çıkarmak sade tikelden tümeli çıkarmak değil, aynı 

zamanda olağandan gerekliyi de çıkarmak olacaktır 128 . Aslında mantıksal açıdan 

bakıldığında, varılan bu sonuç zorunlu değildir. Tek tek yapılan gözlemler varılan sonuca 

dayanak sağlamakta ancak sonucu zorunlu kılmamaktadır. Varılan sonuç önermesi bir 

mantıksal zorunluluğu değil, içeriksel bir olasılığı ifade etmektedir 129 . Bunun nedenini 

açıklamak için Heimsoeth’un ifadesiyle bizim düşüncemizin daima hakikat olamayacağının, 

ancak hakikate yaklaşabileceğinin ve daima hatalar da içereceğinin130 kabul edilmesi gerekir. 

Durum böyle kabul edildiğinde, olaylardan çıkarıma giden bir hukuki akıl yürütmenin mümkün 

yorumlardan birisi olduğu ve diğer alternatif yorumların da doğru olabileceğini kabul ediyoruz 

demektir. Perzenik, Alexy ve Habermas gibi filozoflar, olası yorumların dürüstçe ve özgürce 

düşünenler arasındaki doğru ve ahlaklı bir iletişim modeliyle, üzerinde uzlaşılmış (makul) 

yorumda birleşebileceğini varsayar131.      

Mantıki, ahlaki ve uygulanabilir yorumların tümü olası yorumlar sınıfındandır ve hayatın asıl 

dinamikleri ve zamanın ruhunun ahlak ve aklın işleyiş kuralları tarafından en uygun olanının 

seçilmesi için aday yorumlardır. Olası yorum düşüncesi, hukukun teorik ve soyut çerçevesini 

mutlaklaştıran bakış açısını reddeder. Vergi hukuku, mutlak ve katı normlar sistemi değildir, 

hayatın dinamiklerine uyum sağlar. Uyum sağlama sadece kuralların değiştirilmesiyle değil, 

yorumlar yoluyla da olur. Değişen toplumsal koşul, zihniyet ve ihtiyaçlar, vergi hukuku 

kuralına daha önce verilmiş bir anlamın değişmesine yol açabilirler. Hatta aynı dönem ve 

mekân sınırları içinde bir birinden farklı yorumların bulunması da o derece doğal karşılanır.  

Yorum yapan kişi, belli bir bilgi birikimi, tecrübe ve dünya görüşü yardımıyla yorumunu 

oluşturur. Yorumun önemli kaynaklarından birisi yorum yapan kişinin sahip olduğu 
                                                             
128 Lanchelier, 1949, s. 6. 
129 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 41. 
130 Heimsoeth, Felsefenin Temel Disiplinleri, 2007, s. 50-52. 
131 Diğer taraftan, Aristoteles, sınırlı sayıdaki elemanlar hakkında doğru ve zorunlu bir bilgi sahibi olmanın olanaklı olduğunu 
söyler ( Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 21). Tümevarım zihnin bir kavrama dair birkaç örnek olaydan sonra benzer bütün 
kavramlar için geçerli kabul edilecek genel bir sonuca ulaşmasıdır. Tek tek olgular ya da olaylardan yola çıkarak genel bir 
yasaya ya da sonuca ulaşmamızı, genel olanın bilgisine erişmemizi sağlayan yöntem olarak tanımlanmaktadır( Güçlü, Uzun, 
Uzun, & Yolsal, 2003, s. 1442). Goblot’a göre, hipotezden olaylara geçildiği zamandır ki, genelleştirme ile karşı karşıya 
kalınıyor. Kendisinden zorunlu sonuçlar çıkartılmağa başlandığından bu yana, hipotez geçici bir postulat olarak alınıyor 
demektir. Hipotez, deneysel bir şekilde gerçeklendikçe ispat edilmiş oluyor. O halde denilebilir ki, gerçekte olaylardan 
kanunlara değil, kanunlardan olaylara, tikel hallere geçilmektedir. Deney ancak, başlangıç noktasındaki hakikati ispat etmeye 
yarar. Olayı açıklayan ise tümdengelimdir.  O zaman tümevarımın dayandığı prensibin determinizm olduğunu söyleyebiliriz 
(Kulen N. , 1972, s. 206,207). Tüm aydınlanma çağının bilim anlayışı da aynı yöndedir. Hukuku bilimleştirmek amacı, 
yorum konusuna da böyle bakılmasını gerektirebilir. Ancak Aristoteles’in ve Goblot’un doğa bilimlerine denk gelen bu 
yaklaşımı, bilimsel açıdan uygun, sınırlı sayıda gözlemden sonra, aksi ispatlanana kadar mutlak kabul edilen nedenlere 
ulaşılması temeline dayanır. Tümevarımsal analizin böyle bir şey olduğunu kabul eden görüşün hukuk yorumu açısından bizi 
götüreceği yer ise reel hayatın gerçeklerine dayalı determinist yorum anlayışıdır. Eğer bu görüşün taraftarı isek, gözlem bilgi 
ve deneyimlerimiz ile her koşulda geçerli ve doğru olacak hukuki yoruma ulaşmamızın mümkün olduğuna inanıyoruz 
demektir. Hukuk böyle bir şey olmalı mı? Sosyal yaşamda nedenler değil gerekler, -meli -malı lar esastır. Nedenler 
değişmezler, nedenlerin ne olduğuna ilişkin gözlem ve deneylerimiz geliştikçe asıl neden konusundaki bilgimiz gelişebilir 
ancak gereklilikler, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin değişmesiyle birlikte değişen her şeyden etkilenirler. Vergi hukuku da 
bir sosyal olgu olarak bu gerçekten kaçamaz. 
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deneyimdir. Yorumcu, belli bir vergi hukuku olayının vergi hukuku kuralı ile olan bağını ve o 

kuralın anlamını incelerken söz konusu vergiyi doğuran olaya veya benzeri olaylara ilişkin 

dolaylı ve doğrudan deneyimlerini ve o kural ile ilgili yapılmış sınırlı sayıdaki daha önceki 

yorumları dikkate alır. Yapılan yorum, kesin mutlak bir çıkarım değil, Peirce’nin belirttiği gibi 

sadece olası çıkarımlardan birisidir.  

Yorumun empirik kaynağı kavramını aydınlatmak için tümevarım ve vergi hukuku yorumu 

bağı dışında, realist yorum teorisini de açıklamak gerekir: “Realist yorum teorisi”ne göre, 

büyük önerme, yani uygulanacak olan hukuk kuralı, yargıca önceden verilmiş değildir. 

Yargıç, kuralı yorumlamalı, onun anlamını belirlemelidir. Dolayısıyla yargıç, büyük önermenin 

gerçek yaratıcısı, yani gerçek kanun koyucu haline gelir. Gerçek kanun koyucu, metnin 

yazarı değil, yorumcusudur132 

Vergi hukuku gibi yasallık ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir hukuk dalı açısından ilk bakışta 

yorumcunun kanun koyucu olduğu görüşü çok iddialı gibi görülebilir. Ancak, bu görüşün 

iddialı olup olmadığını yeniden değerlendirmemiz gerekir. Özellikle olay özelinde tarafların 

durumunu analiz eden bir yaklaşım içindeki yargıcın kısmen yasa koyucu kimliğine 

büründüğünü rahatlıkla görebiliriz.  

Örneğin, 30.05.1974 tarih ve 12 Sayılı KHK ile GVK’nun mahalle ve çarşı bekçilerinin 

ücretlerinin gelir vergisinden istisna edildiğine ilişkin hükmü (m.23 bent 5) açık olarak 

yürürlükten kaldırılmadığı halde Danıştay Dördüncü Dairesi, 12 Sayılı KHK ile 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 146. maddesi değiştirilip, çarşı ve mahalle bekçilerinin aylıkları 

asgari işçi ücreti düzeyine yükseltildiği gerekçesiyle, istisna hükmünün bu kazançlara 

uygulanamayacağı sonucunu çıkarmasını, yorumcunun yasa koyucu kimliğine büründüğü 

örneklerden birisi olarak değerlendirebiliriz. Kararda; “…aynı nitelikte ve daha büyük 

sorumluluğu gerektiren emniyet ve güvenlikle ilgili hizmeti yerine getiren öbür personel ile 

diğer devlet memurlarının aldığı ücretleri vergiden müstesna saymak “vergide eşitlik”  

prensibine aykırı olacağı gibi Kanun koyucunun amacına da uygun düşmeyecektir” 

demektedir. Çağan’a göre, Danıştay amaçsal yorumla ve vergide eşitlik ilkesine dayanarak 

ve pozitif hukukun üzerine çıkarak karar vermiştir 133 . Kanımızca, bu Kararda yorumcu, 

hukuksal bir ilkeye gerekçe gösterirken belirgin bir biçimde devlet deneyiminden 

yararlanmıştır. Polis teşkilatı içinde çalışma barışı ve hiyerarşik dengeyi bozabilecek bir yasa 

kuralını yok farz eden bir hükümde bulunmanın amacının bu dengeleri bozmayarak çalışma 

barışını zedelememek olduğunu düşünüyoruz.  Bu yanıyla, bu karar, bir ilkeyi öncül yapan 

tümdengelimsel bir analize değil, polis teşkilatı içindeki bir gerçeğe dayanan tümevarımsal bir 
                                                             
132 Gözler, 1998, s. 186,197; Troper, 1990, s. 36. 
133 Çağan N. , Vergilendirme Yetkisi, 1982, s. 122. 
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akıl yürütmeye dayanmıştır. Yargıç, vicdani kanaatini oluştururken hukuk yaratmış ve bu 

yaratımını da hukuksal bir ilkeyle gerekçelendirmiştir. Ancak asıl öncül(gizli gerekçe), 

çalışma barışı ile ilgili deneyim ve gözlemlerine dayanmaktadır. Böylece, yargıcın hukuksal 

çıkarımının yasa kuralının zorunlu bir sonucu olmadığını, olası başka çıkarımlarda 

olabilecekken, yargıcın polis teşkilatı içinde dengelerin bozulmaması yönünde bir tercihte 

bulunduğunu görmekteyiz. 

C- Ahlaki Kaynak: Etik ve Ahlaki İlkeler ve Genel Hukuk İlkeleri  

1- Not Çizelgesi Olarak Ahlaki Kaynak 

Kanımızca, vergi hukuku kuralı üzerinde bir akıl yürütme yapılırken sadece mantıksal 

analizle veya gerçek yaşam olaylarının somut gerçekliğiyle sınırlı kalmak derinlikli bir yorum 

için yetersiz olacaktır. Yorumcu, etik ve ahlaki ilkeler ve genel hukuk ilkelerini dikkate 

almıyorsa, teknik olarak hukuka uygun davranıyor olsa da hukukun ruhunu dikkate almıyor 

demektir. İlkeler, yorumda ortaya çıkan çelişmelerin adalet yönünden ortadan kaldırılması 

için önemlidir. Aynı kuralın benzer olaya uygulanışında farklı çıkarımlar söz konusu ise, 

adalet açısından, çıkarımlar arasında tercih yapılması gerekir.   

Kant’a göre, insan hayatına ilişkin olgular evreni ahlaki bir sistemi gerektirir. Ahlaktan 

bahsetmek aynı zamanda iradeden bahsetmektir 134 . İrade, insanın değerler sisteminin 

ürettiği gerekirlikler tarafından yönlendirilir.  Yorumcu, bu gerekirlikleri her hangi bir vergi 

hukuku kuralı hakkında yapılan yorumların sonuçlarını yargılarken de kullanmalıdır. Bu 

şekilde olası yorumlar arasında ahlaken en meşru gördüğünü tercih edebilir.     

Bize göre, bir hukuk kuralının ahlaki kaynağının ne olduğunu açıklamanın ilk yolu, bir felsefi 

kavram olarak  “özdeşlik ilkesi”ni anlamaktan geçer. “Özdeşlik ilkesi”, “bir şey ne ise odur” 

şeklinde dile getirilir ve “A, A’dır” olarak formüle edilir135. Wittgenstein’a göre iki şeyin özdeş 

olduklarını söylemek saçmadır; bir şeyin kendisiyle özdeş olduğunu söylemek de, hiçbir şey 

söylemez136.  

Ancak, Aristo’cu anlamda form kavramının vergi hukukuna yansımasını “ruh ile anlam ifade 

etme”deki “ruh” bağlamında incelediğimizde özdeşlik ilkesinin önemini görebiliriz. Özdeşlik 

ilkesi, vergi hukuku kuralı üzerinde düşünen bir yorumcunun, doğru düşünme sorumluluğu 

yanında, o kuralın içerdiği değer temelli hakikat/hakikatler hakkında da bir kanaate sahip 

olması gerektiğini söyler. Özdeşlik ilkesine göre, vergi hukukunun bir içeriği vardır ve bu 

içerik ne ise odur. Bu içerik, düşünme sırasında korunmalı, savunulmalı ve sürekli, yeniden 
                                                             
134 Öktem & Türkbağ, 2001, s. 163-166. 
135 Heimsoeth, Felsefenin Temel Disiplinleri, 2007, s. 48. 
136 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 121. 
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ve yeniden kazanılmalıdır. Bu anlamıyla teknik olmaktan ziyade ruhsal bir içerikten, ideal bir 

yasadan bahsedilmektedir. Özdeşlik ilkesi, vergi hukukunun ideal boyutunu ön plana 

almaktadır.    

Yorumcunun hukukun kendisi olan o ruhsal, ideal şeyle bir ilgisinin olmaması düşünülemez. 

Yorumcu ancak o ilgiyle söz konusu vergi hukuku kuralı hakkında olası yorumların içinden 

seçim yapabilir, alternatif yorumları sorgulayabilir. Buradaki sorgulama, bir meşruiyet 

arayışıdır. Etik ve ilkesel olarak uygun olan yorum meşru olacaktır.   

Bir hukuk kuralının özdeşliği anlamındaki gerekirlik, öncelikle pozitif hukuk metinleri 

pozisyonundaki hukukun genel ilkeleri ile somutlaşır. Memiş, hukukun genel ilkelerini  

“Anayasa’nın Maketi” olarak adlandırır. Memiş’e göre, Anayasamız hukukun genel ilkelerini 

anayasa, yasa ve içtüzük normlarının üstünde bir değer içerdiğini kabul etmektedir ve 

Anayasa’nın konumu içinde yer alan diğer kurallarla beraber yorumlanması gerektiğini 

savunmuştur137.   

Memiş, içeriksel bazda uygulanan kimi önemli hukuk genel ilkelerini;  “hakkın kötüye 

kullanılmaması ilkesi (abuse of rights)”, “adaletten kaçınmanın yasaklanması (denial of 

justice)”, “ayrım gözetmeme ilkesi (non-discrimination principle)”, “hakça ilkeler (equitable 

principles)”, “kazanılmış haklar ilkesi (acquired rights)” olarak sıralamaktadır138. 

İç ve uluslar arası bağlamda; “kimsenin sahip olduğu haklardan fazlasını devredemeyeceği”, 

“verilen zararın tazmini”, “sebepsiz zenginleşme”, “mücbir sebep”, “kusur sebebiyle 

sorumluluk”, “kesin hükme saygı”, “kimse kendi davasında yargıç olamaz” gibi ilkelerin ortak 

hukuk genel ilkeleri olarak kullanıldığı da bilinmektedir139: 

Uluslar arası hukuk düzenine özgü hukukun genel ilkeleri ise; “uluslar arası hukukun iç 

hukuka üstünlüğü”, “devletin bağımsızlığı”, “devletin sürekliliği”, “ulusal başvuru yollarının 

tüketilmesi” gibi ilkelerdir140. 

2- Yorum Usulü Olarak Ahlaki Kaynak 

Yorumun ahlaki kaynağının, sadece olayın ve vergi hukuku kuralının bir değer yargısı 

bağlamında ne durumda olduğunun belirlenmesi, yani bir anlamda olayın, vergi hukuku 

kuralının uygulamasının ve anlamının belli bir not çizelgesinde değerlendirilmesi dışında da 

işlevi ve önemi vardır.  

                                                             
137 Memiş, Kanun Hükmünde Anlaşma Ve Danıştay Uygulaması / Avrupa Ortak Normuna Uyum Analizleri, 2004, s. 138. 
138 Memiş, Kanun Hükmünde Anlaşma Ve Danıştay Uygulaması / Avrupa Ortak Normuna Uyum Analizleri, 2004, s. 71,72. 
139 Memiş, Kanun Hükmünde Anlaşma Ve Danıştay Uygulaması / Avrupa Ortak Normuna Uyum Analizleri, 2004, s. 72. 
140 Memiş, Kanun Hükmünde Anlaşma Ve Danıştay Uygulaması / Avrupa Ortak Normuna Uyum Analizleri, 2004, s. 72. 
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Yorumun çok önemli bir ahlaki kaynağı, ona ideal iletişim biçimi olarak bakıldığında kendini 

gösterir. Alexy’e göre o kaynak , Habermas’ın ideal konuşma koşullarına ilişkin kurallardır. 

Bu kurallara uygunluk sağlanmadan yorumun rasyonel olduğu ileri sürülemez.  Alexy, 

rasyonel olduğu kabul edilebilir bir yoruma ulaşabilmek için şu kuralları zorunlu 

görür(numaralandırma Alexy’e aittir)141: 

“(2.1) Konuşabilen herkes tartışmada yer alabilir. 

(2.2) a)Herkes bir iddiayı sorun haline getirebilir. 

b)Herkes tartışmaya yeni bir iddia getirebilir. 

c)Herkes tutum, arzu veya ihtiyaçlarını ifade edebilir. 

(2.3) Hiçbir konuşmacı (2.1) ve (2.2) deki haklarını kullanmaktan herhangi bir türden dahili 

veya harici bir zorlama ile geri bırakılamaz.” 

Bu kurallar, yargı kararlarındaki karşı oy uygulamalarında kısmen yerine getirilmektedir. 

Kuralların diğer önemli bir boyutu, sağlıklı yorum koşullarıyla eleştiri özgürlüğü arasındaki 

bağı ortaya koymasıdır. Alexy, eleştiri özgürlüğünü yorumun rasyonelitesinin ileri 

sürülebilmesi için birinci dereceden bir ahlaki kriter olarak görmektedir. Bu yaklaşım, genel 

hukuk ve vergi hukuku ilkelerinin tek başlarına etik ve ahlaki yönden eksikliğini de gözler 

önüne sermektedir. Yorumun rasyonalitesinin savunulabilmesi için alternatif yorum ve/veya 

eleştiri özgürlüğü ortamı kanalıyla ahlaki ve etik yönden tamamlanması gereklidir.           

Vergi hukuku yorumunun rasyonalitesinin ahlaki ve etik değerler açısından uygunluğunun 

sorgulanmasında uyulması gereken kurallardan diğer bir grubunu yine Alexy’de buluyoruz. 

Alexy bu kurallara “ispat yükünün dağıtılması kuralları” adını vermektedir.  

Bu kurallar şunlardır(numaralandırma Alexy’e aittir)142: 

“(3.1) Her kim A kişisine B kişisinden farklı davranmayı teklif ederse, böyle yapmasının 

gerekçesini sunmakla yükümlüdür.  

(3.2) Her kim tartışmanın konusunu oluşturmayan bir önerme yahut norma karşı çıkarsa, 

böyle yapmasının nedenini belirtmelidir.  

(3.3) Argüman ileri süren herkes, karşı argümanlar bulunduğu taktirde, sadece daha ileri 

argümanlar üretmekle yükümlüdür.  

                                                             
141 Feteris 2010, s. 160. 
142 Feteris 2010, s. 160, 161. 
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(3.4) Her kim bir tartışmada tutum, arzu veya ihtiyaçları hakkında, bir önceki ifadeyle ilgili bir 

argüman oluşturmayan bir iddia yahut ifade ortaya koyarsa, istendiği taktirde bu davranışını 

gerekçelendirmelidir.”  

Bu kurallar, alternatif yorum ve/veya eleştiri yapanlara görevler yüklemektedir ve eleştiri 

özgürlüğü ortamının tamamlayıcı kurallarıdır. Söz konusu tamamlayıcı kurallara göre, 

gerekçe gösterilmeden yapılan her alternatif yorum gayrimeşrudur.      

D- Kaynakları İşleyen Kaynak: Akıl Yürütme Sistemi 

1- Apriory Varlık Olarak Akıl Ve Hukuki Anlamı 

Akıl yürütme sistemi dediğimizde soruşturduğumuz şey, doğru diye bildiğimiz önermeyle 

başka hangi önermelerin doğruluğunu belgeleyeceğimizdir. Öncüllerden bir sonuca gidilir. 

Bunun tersi de olanaklıdır. Bu türden bağa “çıkarım (sonuç)” adı verilir. Öncüllerin 

doğruluğunu soruşturmak mantığın işi değil bilginin işidir. Öncelikli olarak öncüller doğru 

olarak kabul edilecek, öncüller doğru kabul edildiğinde sonucu da doğru kabul etmenin 

zorunlu olup olmadığı soruşturulacaktır143. Kant’a göre mantık, anlama yetisinin düşünmedeki 

kullanımıyla ilgilidir144. 

Aristoteles’in sistemleştirdiği mantık, Özlem tarafından şöyle tanımlanır: “Mantıkta bir yargı 

bildiren, yani doğru veya yanlış olabilen tümce türü “önerme” adını alır. “Akıl yürütme”, en az 

iki önerme arasında, bu önermelerden birini öbürünün kanıtlayanı olarak ele alıp buradan bir 

sonuç çıkarma işlemidir. Akıl yürütmede kanıt, gerekçe durumundaki önerme veya 

önermelere “öncül(büyük önerme)”, gerekçelendirilmiş önermeye ise “sonuç(küçük önerme)” 

denir” 145.   

Klasik mantık, üç tür akıl yürütme  kabul etmektedir. 1- Tümevarım(Endüksiyon), 2- 

Tümdengelim(dedüksiyon), 3- Kıyas. “Tümevarım”, tekil olaylardan genel sonuçlara 

varmanın yöntemidir. “Kıyasta” ise, tekil olaylardan yine tekil olaylara, sonuçlara ulaşılır. Bazı 

mantıkçılar mantığı salt tümdengelimsel akıl yürütmenin incelenmesi olarak görmektedir146.  

Aritoteles, 3 tür akıl yürütmenin(Tümdengelim, tümevarım, kıyas)  dışında, anlamak için 

kategorilere ayırmak gerektiğini düşünür. Kategorileri; 1-Töz, 2-Nicelik, 3-Nitelik, 4-

İlişki(Bağıntı), 5-Yer, 6-Zaman, 7-Durum(Konum), 8-İyelik, 9-Etki, 10-Edilgi olarak ayırır. Bir 

                                                             
143 Güçlü, Uzun, Uzun, & Yolsal, 2003, s. 929. 
144 Wood, 2009, s. 65. 
145 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 30,31. 
146 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 45. 
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önermede geçen özne üzerinde ancak bu 10 kategori uyarınca bir şeyler söylenebilir. 

Aristoteles’in kategoriden anladığı bütünüyle yüklem çeşitleridir147.  

Aristoteles’in kavram mantığı, varlıktan hareketle oluşturduğu kategoriler üzerine dayanır. 

Kant ise varlıktan kalkmaz. Akıl sahibi, düşünen süjeden kalkar. Kant, zaman ve mekanın 

varlık boyutları olmayıp, bizim kavrayışımızı düzenleyen, duyulara özgü formlar olduğu 

görüşündedir. Kategoriler de aynen böyle bizim anlama yetimizde aranmalıdır. Zaman ve 

mekân formları, algının alıcılığının formlarıdır. Birinci grup kategoriler, “nicelik kategorileri”dir. 

Evren ve evrendeki sistemler ya da her hangi bir objeyi daima çokluk, birlik, ya da bütünlük 

halinde kavrarız. İkinci grup kategori olan “nitelik kategorisi” o şeye bazı şeyler yükler, bazı 

şeyleri de ondan ayırır. Bir şeye bir nesne özellikleri verilir ya da böyle özelliklerin onda 

olmadığı söylenir. Gerçeklik, değilleme, bu ikinci grubun, niteliğin ilk iki kategorisidir. Bu 

gurubun üçüncü kategorisi, limitation ya da sınırlandırma kategorisi adını alır. Üçüncü grup 

kategori “bağıntı kategorileri” dir.. Dördüncü grup kategorilere Kant, “tarz (modalite) 

kategorileri” adını verir. Aristoteles’te ve başkalarında kategoriler arasında sayılmamış üç 

kategori şunlardır: “olanak”, “gerçeklik”, “zorunluluk”. Bütün insan bilgisinin bu üç kavramla 

çalışmakta ve bunlarsız olamamaktadır148.   

Zaman ve mekan, duyu verilerini alabilmemizin, alıcılığımızın formlarıdır. Kategoriler ise, 

düşünmenin öz etkinliğinin/kendiliğindenliğinin, yani özalgının temel formlarıdır149.  

Bunlardan Kant’ın aşağıdaki gibi düzenlediği “Hükümler Tablosu” doğar150: 

Tablo 2 Kant’ın Hükümler Tablosu 

  Hükümlerin Niceliği   
Tümel 
Tikel 
Tekil 

Nitelik   Bağıntı 
Olumlu Kategorik 
Olumsuz Hipotetik 
Sonlu Ayrık 
Sonsuz   
  Modalite   

Problematik (Sorunlu) 
Asertorik (İddiası Olan) 
Apodiktik(Müsellem, Kesin) 

                                                             
147 Güçlü, Uzun, Uzun, & Yolsal, 2003, s. 800,801. 
148 Heimsoeth, Kant'ın Felsefesi, 2007, 87-89. 
149 Heimsoeth, Kant'ın Felsefesi, 2007, 91. 
150 Wood, 2009, s. 68. 
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Kant’ın sonraki iddiası, bu tabloya tekabül eden bir “Kategoriler Tablosu” ve her hüküm 

biçimine tekabül eden bir kategori olduğudur. Söz konusu on iki apriori kavram öyle 

kavramlardır ki, tecrübeyi mümkün kılan, bunların hissi dünyada örneklendirilmesidir151: 

Tablo 3 Kant’ın Kategoriler Tablosu 

      Niceliği   
Birlik 
Çokluk 
Bütünlük 

Nitelik   Bağıntı 
Gerçeklik Araz ve Cevher (Birşeydelik ve Kendindelik) 
Değilleme Nedensellik ve Bağımlılık (Neden ve Etki) 
Sınırlama Beraberlik (Fail ve münfail karşılıklılığı) 

  Modalite   
İmkan-İmkansızlık 
Mevcudiyet-Namevcudiyet 
Zorunluluk-Muhtemellik 

Akıl yürütme yöntemleri ve kategoriler daha çok çelişmezlik ilkesi ile ilgilidirler. İlk defa  

Aristoteles’in kesin bir şekilde dile getirdiği “çelişmezlik ilkesi”, çelişik iki yargının birden 

doğru olamayacağı şeklinde anlaşılır. Çelişik yargılar her hangi bir şekilde karşıt yüklemleri 

olan yargılar değildirler(örneğin, kağıt beyazdır, kağıt siyahtır). Tersine, çelişik yargılar, hem 

özneleri, hem de yüklemleri aynı olan yargılardır. Ancak bu yargıların nitelikleri karşıttır; yani 

yargılardan birisi olumlu, öteki olumsuzdur(örneğin, kağıt beyazdır, kağıt beyaz değildir)152.   

Mantığın çelişmezlik ilkesi gereği bir konuya, aynı zamanda ve aynı şartlar söz konusu 

olduğunda hem olumlu hem de olumsuz anlam yüklenemez. Esasen yasalar anlamlı bir yapı 

oluşturmak için birbiriyle çelişen yargılara yer vermemelidir. Yasa, bir çelişkiye düşmüş ise 

ister uzlaştırmak suretiyle, ister birisini değerine üstün tutmakla bu çelişkiyi ortadan kaldırmak 

ise bir yorum işidir153.  

Çelişmezlik ilkesi vergi hukuku kavramlarını analizi açısından önemli bir araçtır. Bir kavramı 

analiz ederken veya netleştirirken o kavramın kendisiyle çelişik anlamları elemek gerekir. 

Aksi takdirde o kavram mantıksal açıdan doğru olmayacak ve onu temel alan önermeler de 

çelişik olacaktır. Bu da hukuksal akıl yürütmeyi daha başından değersiz kılacaktır.    

Hukuk kuralının içerisinde bulunan genel ve soyut ifadelerden somut olaya uygun ve mantıklı 

bir çözümün çıkarılması yani mantıksal analiz hukuk mantığının en temel görevi olarak 

                                                             
151 Wood, 2009, s. 68, 69. 
152 Heimsoeth, Feslsefenin Temel Disiplinleri, 2007, s. 54,55. 
153 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 184. 
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gözükmektedir154. Vergi hukuku kuralının yorumu açısından mantık kuralları incelendiğinde, 

tümdengelimci ve kategorilere dayalı akıl yürütme yoluyla sonuca varırken hukuki 

determinizme ulaşmak gayreti görünür kılınır. Bu akıl yürütmenin tümdengelimci boyutu olası 

doğrulardan birisini değil, olması gereken tek doğruyu aramak olarak belirir. Bu aslında 

aydınlanma çağı yaklaşımıdır. Aydınlanma döneminde, akla ve akılda somutlaşan ilkelere 

büyük önem verilerek, akıl sayesinde gerçekleştirilecek bir düzen ön kabul olarak 

benimsenmiştir155.  

Buna göre hukuk sistemi; düzenin otonom yapısını, tutarlılık; bu yapıda aynı kaynaktan belli 

bir hiyerarşik düzene göre türeyen kuralların mantıksal birliği ilkesini ifade eder156. Modern 

hukukta keyfiliğe ve şahsiliğe yer yoktur. Modern formel hukuk ilkeleri ve kurallarından 

mantıksal çıkarımlar yoluyla varılan sonuçlar, hukuki bakımdan geçerli görünür157. Hukuk 

alanında söz konusu yapıya en uygun yaklaşım, Austin ve Kelsen’in hukuksal pozitivist 

yaklaşımlarıdır. Yaklaşımları, tam anlamıyla tümdengelimci mantıksal bir sistem ortaya 

koymaktadır. Hukuktaki büyük önerme normatif bir beyanı içine almaktadır. Küçük önerme 

ise gerçeklikle ilgili bir açıklamadır. Sonuç ve hüküm de aslında normatif niteliğe sahiptir. 

Başka bir deyişle, sonuç sayesinde, gerçeklikle ilgili bir olaya, büyük önermedeki normatif 

nitelik izafe edilmektedir158. 

Bu anlayışın yansıması olan diğer bir varsayımı, hukuksal olayların yasalar tarafından tam 

olarak kavranabilmesi kapasitesidir. Bu anlamdaki bir hukuk yorumunu temsil eden çağdaş 

felsefi temelini en iyi yansıtan düşünürlerin Husserl ve T.L.P döneminin Wittgenstein’ı 

olduğunu düşünüyoruz. Her iki düşünür, olguların gerçek mahiyetinin hakiki anlamıyla 

bilinebilmesini sağlayan bir salt yöntemin mümkün olduğu görüşündedir.    

Mantık konusunu incelemiş Russell ve Peirce’ın da olgular ile ifadeler arasında birebir 

denklik kurulabilmesinin yöntemi konusunda katkıları olmuştur. Bu düşünürler, yöntemlerini 

olaydan yargıya giderek geliştirmişlerdir. Yani tümdengelimci yerine farklı bir akıl yürütmeyle 

güvenilir hukuk yorumlarının yapılabilmesini temellendiren mantıki ve felsefi arka planı 

oluşturmuşlardır.  

Ayrıca, hukuksal yorumun hukuk bütünlüğünün algılanması, mevcut ve olası yorumlar arası 

rekabetle daha doğru ve yetkin bir pozisyona ulaştığı, diyalektik ve/veya bir anlamda yaratım 

                                                             
154 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 105. 
155 Yüksel M. , Modernite Postmodernite ve Hukuk, 2004, s. 113. 
156 Kia, Moderniteden Postmoderniteye Egemenlik ve Hukuk, 2006, s. 54-62. 
157 Yüksel M. , Modernite Postmodernite ve Hukuk, 2004, s. 76,77. 
158 Güriz A. , Hukuk Felsefesi, 2007, s. 35. 
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süreci olduğunu varsayan Alexy’nin salt tümdengelimsel akıl yürütmenin terk edilmesinde 

hukuksal akıl yürütmeye sağladığı katkı önemlidir. 

Mantık ilkelerinden olmakla birlikte, hukuksal akıl yürütmenin temel ilkelerinden birisi olan 

çelişmezlik ilkesine Alexy’nin bakışı vergi hukuku yorumcusu açısından oldukça ufuk açıcıdır. 

Alexy, çelişmezlik ilkesini sadece soğuk bir mantık kuralı olarak görmez. Yargılama 

aşamasında tarafların tez ve antitezleri rekabet eder.  Bu rekabetin Habermas ve Apel’in 

temellerini oluşturduğu dürüst tartışma modeli içinde gerçekleşmesi gerekir. Çelişmezliğin 

dürüst tartışma koşulları çerçevesinde gerçekleşmesi, mahkemenin sınırlarının ötesinde, 

vergiyle ilgili bilim çevreleri ve vergiden etkilenen veya bu etkilerle ilgilenen toplumsal gruplar 

arasındaki iletişimde bazı kurallara bağlı kalınmasını gerekli kılmaktadır.  

Alexy’e göre, yorum bir iletmedir, dolayısıyla her yorum iletişim formu içindeki bir 

konuşmadır. Yorumun ideal iletişime, akla ve hukuksal ahlaka aykırı olmadan fayda 

doğurabilmesi için her yorumcunun(konuşan tarafın) uyması gereken temel kurallar şöyle 

sıralanabilir(numaralandırma Alexy’e aittir)159: 

“(1.1) Hiçbir konuşmacı kendisiyle çelişemez. 

(1.2) Her konuşmacı ancak gerçekten inandığı şeyi iddia edebilir. 

(1.3) Bir a nesnesine F yüklemini uygulayan her konuşmacı, ilgili açılardan a nesnesi gibi 

olan başka nesnelerin hepsine F’yi uygulamaya hazır olmalıdır.  

(1.3’) Her konuşmacı, verili durumda, yalnızca, verili duruma ilgili bütün açılardan benzer 

durumlarda aynı terimlerle iddia etmeye hazır olduğu değer ve yükümlülük yargılarını iddia 

edebilir.) 

(1.4) Farklı konuşmacılar aynı ifadeyi farklı anlamlarda kullanamazlar. 

Dilin kullanımı konusunda bir anlaşmazlık olduğunda, tartışmacılar ortak bir dilin kullanımı 

konusunda anlaşmaya varmalıdır.”   

2- Formel Yapı Olarak Akıl Ve Vergi Hukukuna Uyarlanışı 

Modern pozitivist yaklaşımda, metafizik tamamen dışlanarak gözlem ve deney konusu 

olmayan olgular, bilimsel alanın dışında bırakılır. Yani, ahlak, adalet ve doğruluk gibi soyut 

kavramlar üzerinde bilim inşa edilemez 160 . Kelsen ve Austin açısından bunun hukuka 

yansıması adalet ilkesini hukuk biliminin dışına çıkarmak şeklinde gerçekleşmiştir. Yasaya; 

                                                             
159 Feteris 2010, s. 158, 159. 
160 Yüksel, 2004, s. 143. 
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doğru, adil, tarafsız olduğu için değil; sadece belli bir usul ile yasa koyucu tarafından ortaya 

konan bir irade açıklaması, bir emir olduğu için itaat edilmesi gerektiğini söylemişlerdir161. 

Doğal hukuk, ideal hukuk ve adalet gibi kavramlar hukukun kendisi olamazlar, olsa olsa, 

hukukun nasıl olması gerektiğine dair iyi niyet temennileri ya da ileriye dönük öneri-tasarımlar 

olabilirler. Yoksa verili bir toplumda, önüne gelen bir olay hakkında hüküm vermek zorunda 

olan hukuk uygulayıcısı, fiili olarak yürürlükte ve etkin olan normlar dışında bir kaynağa, 

metafizik bir kavram ya da düşünüşe başvurarak karar veremez162.  

Yorum açısından konu şöyle özetlenebilir:  

1-Temel hukuki önermenin değerler sisteminden değil yasa kuralından kaynaklanması.  

2-Hukukun mantıksal olarak tutarlı bir sistemi oluşturması.  

3-Sistemin ve çıkarımların çelişmezliği olarak bilimsel karakter.   

Lanchelier’in anlatımıyla; bir çok olguyu izleriz ve onlar arasındaki ilişkiyi keşfederek tüm 

olguları tanımlayan tek bir idrak ediniriz. Bu şekilde birbirinden farklı idrakleri oluştururuz, 

daha sonra bu idrakler arasında bir düzen kurarız163.   

Bu idrakler arası düzen,  varlıklar arasındaki bağı tanımlayan bir düşünce mekanizması 

kurmak demektir. Yani her şey bir sistem içinde var ve biz o sisteme uygun düşünmeliyiz. 

Bunun mantık adı verilen bir düşünce sistemi içinde yapıyoruz. Varlığın sistematikliği ile 

düşüncenin sistematikliği aynı olmalıdır ki varlığı olduğu gibi görelim. 

Hukuku bilimleştiren yaklaşım bize bunu emretmektedir. Varılacak yer, hukuk sisteminin 

içerdiği ilişkiyi tanımlayan bir mantıksal yaklaşımdır. Bu yaklaşımı anlamak için mantıksal 

analizin anlaşılması gerekir.      

Mantıksal analizle bir bilgiye ulaşılır. “Bilgi” demek, bir iş ya da konu hakkında objektif bir 

tarzda kesin olan malumatla, bunlara dayanarak, mantık ilkelerine uygun olarak meydana 

getirilen kavram, vargı ve akıl yürütmelerin bütünü demektir. İde, varsayım yardımıyla düzenli 

bir bütün yani sistemleşmiş kesin bir bilgi halini alır164.  Burada ele aldığımız vergi hukukuna 

özgü hukuki mantıksal analizde “ide” nin yerini somut vergi hukuku kuralı alır.   

Formel mantık sistemine göre çıkarım, düşünmenin doğru yoludur. Vergi hukuku kurallarının 

yorumlanmasında yine aynı çıkarım metodu uygulanır. 

                                                             
161 Kia, 2006, s. 38. 
162 Balı, 2005, s. 143. 
163 Lanchelier, 1949, s. 82,83. 
164 Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 12,13. 
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Hukuki uyuşmazlığın çözümünü sağlamak üzere uygun kural arama ve sorunu karara 

bağlama eylemine “hukuksal akıl yürütme” denilmektedir165. Hukuk kuralının uygulamasından 

yer ve zaman düzeni içinde ortaya çıkan bir yaşam olayının bir hukuk kuralının kapsamına 

sokulması ve bununla da somut bir hukuksal sonucun çıkarılması anlaşılır166.  

Şenyüz’e göre, bir olayın vergi hukukuyla ilişkisinin kurulabilmesinin üç aşamalı bir analiz 

içinde ele alınması doğru olacaktır. Bu aşamalar;  

1-Kanundaki tanımlanan soyut vergiyi doğuran olayın belirlenmesi (anlamlandırılması). 

2-Günlük hayattaki somut olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi. 

3-Soyut vergiyi doğuran hukuk kuralı ile somut olayın örtüşme halinin tespiti167.” 

Sözer’e göre ise hukuksal akıl yürütme dört adımdan oluşmaktadır:  

1-Sorunun tespiti(Şenyüz’ün 2. Aşaması).  

2-Çözümü sağlayacak kuralın tespiti(Şenyüz’ün 1. Aşaması). 

3-Kuralın olaya uygulanması(Şenyüz’ün 3. Aşaması).  

4-Hukuki sonucun açıklanması (Şenyüz’ün 3. Aşaması)168. 

Şenyüz, tümgelimci bir açıklama yaparken, Sözer, tümevarımlı tümdengelimci bir açıklama 

yapmaktadır. Ve bize göre, gerçek düşünme şekline daha yakın bir yaklaşım sergilemektedir.  

Nitekim Çeçen’e göre, her hukuk kuralı, kendi içinde hem olayı hem de sonucu içerir. Somut 

olay hukukun ele alarak değerlendireceği olaydır. Genelleştirmek yoluyla hukuk, hukuk 

kuralları aracılığıyla sayısız yaşam ilişkilerini düzenleyebilmek olanağına kavuşmaktadır. 

Kuralın anlamı olabilmesi için somut olaylar kapsamı içine girebilmelidir169.  

Dolayısıyla, vergi hukuku kuralının gerek mantıksal analizi gerekse anlam yönünden 

analizinin yapılabilmesi için öncelikle vergiyi doğuran olayın analizi gereklidir. Sonra verginin 

konusunu oluşturan bu somut olay ile bağı kurulan vergi hukuku kuralının o somut olay 

bağlamında ne anlam ifade ettiğinin belirlenmesidir. 

Aldisert, Clowney ve Peterson, hemen hemen bütün hukuksal olaylarda, düşünme kalıbının 

şöyle gösterilebileceğini belirtir: “Büyük öncül”, hukuk kuralında tanımlanan, hukuka karşı 
                                                             
165 Sözer, 2008, s. 29. 
166 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 133. 
167 Şenyüz, 2002, s. 17. 
168 Sözer, 2008, s. 30. 
169 Çeçen, 1975, s. 82. 
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yapılır şey, “küçük öncül”,  davalının eylemi, “sonuç”, davalının yaptığı eylemin hukuka karşı 

olup olmadığının beyanıdır 170 .  Metin ve Uzun, “hukukun mantık yasalarına göre 

uygulanması, literatürde altlama/indirgeme(subsumsiyon) adını alır. Büyük(üst) ve küçük(alt) 

önerme birbiri ile karşılaştırılırken küçük önermedeki somut olayı meydana getiren parçaların 

tek tek büyük önerme dediğimiz hukuksal olayın özelliklerini taşıyıp taşımadığına bakılır. Bu 

bir mantıksal doğrulama eylemidir.  Eğer buna olumlu cevap veriliyorsa hukuksal olay 

dediğimiz büyük önermede yer alan hukuksal sonuç somut olay için de uygulanır171” şeklinde 

açıklar. Hukuksal akıl yürütmede, yargıç öncelikle, uygulayacağı hukuk kuralını bulmak 

zorundadır. Esasen altlama işlemi, iki işlemi örtük olarak içermektedir. Birincisi, uygulanacak 

hukukun bulunması, diğeri ise bir sonraki işlem olan kategorik kıyasın öncüllerinin 

oluşturulması. Somut olayla soyut yasa hükmünün ilişkilendirilebileceğine karar vermek, 

uygulanacak hukukun bulunmasına karar vermektir. Aynı şekilde, sonuç öncüllerden zorunlu 

olarak çıktığına göre, bir anlamda karar da verilmiş demektir. Hukuksal akıl yürütmenin diğer 

aşaması, hüküm çıkarmaktır172.  

Bize göre, vergi hukukunda mantık kurallarının kullanım alanı sadece subsumsion formunun 

bir yorum formu olarak sunulmasının çok ötesindedir.  Hukukta mantık kurallarının kullanım 

alanlarını şöyle sıralamak mümkündür:  

1-Bizzat yorum oluşturmak.  

2-Alternatif yorumlar arasında vergi yasası ile çelişik-karşıt olanların elenmesinde ve en 

uygun yorumun tespiti. 

3-Küçük önermeler ile yorum arasında çelişik-karşıtlık olanların elenmesi.  

4-Yorumun yeniden inşası.  

5-Birbiriyle bir arada bulunamayacak yargı kararlarının hükümlerin tespiti.  

6-Vergi hukukunun yer ve zaman olarak uygulaması ile ilgili analizi.  

7-Çelişkili yasa kurallarının belirlenmesi.  

8-Aynı yasa kuralının çelişkili anlamlarının analizinde.  

9- İlkelerle yasa kuralı arasında kurulan bağın anlamsal tutarlılığın test edilmesinde.   

                                                             
170 Aldisert, Clowney, & Peterson, 2007, s. 105. 
171 Metin S. , 2002, s. 141 ; Uzun, Hukuk Göstergebilimi, 2007, s. 137. 
172 Uzun, Hukuk Göstergebilimi, 2007, s. 136,137. 
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Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir: Klasik, salt veya formel mantık olarak kavramlaştırılan 

sistem,  rasyonelliğin ve akılcılığın ne olduğunun anlaşılması için yegane modeldir173. Bu bir 

altyapıdır. Salt aklı aşan yaklaşımlar bu altyapının üzerine kurulmuş binalardır.  

Aristoteles, Leibniz, Kant ve Hegel üzerinde biraz durarak konuya girmek uygun olacaktır. 

Aristoteles’in mantıktaki en önemli işi, ileri sürdüğü öğretisidir. Bir akıl yürütme, üç bölümden 

kurulan bir kanıttır. 1- Büyük öncül; 2- Küçük öncül; 3- Sonuç(Çıkarım)174. Bu konuda verilen 

klasik örnek şudur: “Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. O halde Sokrates 

ölümlüdür.”  Bu akıl yürütmede büyük öncül, kendisine genel güven duyulan bir doğru 

konumundadır 175 .  Bu sistem mantığın formel temelini oluşturur. Felsefi temele ise 

çelişmezlik, özdeşlik ve üçüncü halin olamazlığı önermeleri ve ontolojik yorumla ulaşılır.   

Aristoteles’e göre, gerçek varlık fenomenler içinde gelişen özdür. Nesnelerin kavram, ide 

halinde bilinen varlığı fenomenler dışında ayrı bir gerçek değildir. Fenomenler içinde kendini 

gerçekleştiren özdür. Öz hep olmuş olan varlıktır. Öz, kendi şekillenmelerinin biricik 

dayanağıdır, ancak bu şekillenmeleri de gerçek bir şeydir. Fenomenler dünyasında, her şey 

form kazanmış, oluşan, gelişen bir maddedir176.  

İşte bu noktada, yorum tartışmaları Aristoteles’in form ve madde analizine ve formun ne 

olduğu konusuna indirgenebilir. Hukukun formu aşkın bir şey midir?. Yoksa hukuk sisteminin 

içinde yer alan mantıksal bir ilişkimidir? Hukuk sisteminin özü, o sistemin kendi iç düzeni 

tarafından belirlendiğini ileri süren ve kendi haliyle toplumsal yaşamın özünü yansıttığı 

görüşüne göre, formun mantıksal tutarlılık olduğu savunulur Bu durumda, bu formun 

aranmasında mantıksal tutarlılığa ulaşıldığında bu arayışın doğru bir noktaya varıldığı 

anlamına gelmektedir. Bu noktada analitik bir çözümleme söz konusudur.  

Leibniz, tümdengelimci mantıksal yaklaşımın takipçisidir. O, genel bir doğrunun bütün özel 

durumlar için de doğru olacağını düşünüyordu. Eğer bir sınıfın bütün üyelerinin karakteristik 

özelliklerini ve hangi bireylerin bu sınıfa ait olduğunu biliyorsak, o bireylerin de aynı 

karakteristik özelliklere sahip olduklarına emin olmamız gerektiği kanaatindeydi177.  Bütün 

bilginin sadece kavram çözümlemelerinden (ve sonra bir araya getirilmesinden) ibaret 

olduğunu düşünüyordu. Analitik yargılar, yüklemin açıklamasıyla özne kavramının 

açıklanmasından başka bir şey değildir. Bunu yaparken sadece mantık bakımından bir 

                                                             
173 Haack, 2007, s. 29. 
174 Russell, 1969, s. 286. 
175 Aldisert, Clowney, & Peterson, 2007, s. 100. 
176 Öktem & Türkbağ, 2001, s. 118. 
177 Aldisert, Clowney, & Peterson, 2007, s. 103. 
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çelişkiye düşmemeye dikkat etmek yeterlidir. Çelişmezlik ilkesi analitik yargılardaki en yüksek 

ilkedir. Bütün analitik yargılar salt mantık ilkelerine göre yapılan kavram çözümlemeleridir178.  

Leibniz’ci açıdan bakarsak, vergi hukuku yorumunda mantıksal tutarlılık, kuralın kavramsal 

yönden çelişkisiz bir sistem şeklinde kurgulanması yoluyla gerçekleştirilir. Buradan Kant’a 

sıçrarsak ve onun terminolojisini Kelsen gibi hukuka taşırsak,  “salt hukuk” gibi bir kavramdan 

hareketle, hukuk sisteminin, üzerinde hukuksal yargıların işletildiği indirgenmiş bir a priori 

form dan da bahsediyoruz demektir. Bu form, hukuksal akıl yürütmenin formudur ve 
sonunda döner dolaşır yine mantıksal tutarlılıkta son bulur. Dolayısıyla, hukukun 

formel bir sistem olarak algılanması durumunda,  yorumcu,  salt mantıkçı bir 
çözümleme dışında başka bir seçeneğe sahip değildir.        

Kant, tıpkı Aristoteles gibi tüm fikir akımlarının kavşağında bulunur. Spekülatif idealizm, 

mantıkçı pozitivizm, fenomenoloji ve pragmatizm gibi çok farklı akımların hepsi, zeminlerini 

Kant’ın eleştirel felsefesinde bulur179.  Biz şu anda burada, mantıkçı pozitivizmin hukuksal 

yansıması olan Austin ve Kelsen’in belirlediği yöntem bağlamında apriory formlar 

çözümlemesi açısından Kant’ı okuyacağız.  

Kant, bilimsel bilgiyi “salt” ve “deneysel” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Newton sisteminin hem 

matematiksel dokusu hem de Öklid geometrisine bağlı olarak tanımladığı sistem üzerine inşa 

ettiği formel özellikteki bilgiler, Kant için “salt bilgi” türüne birer örnektir. Formel bilgiler, bir 

fizik sisteminin kurgulanabilmesi için zorunludur. Matematik ve geometrik bir dil aracılığıyla 

bilimsel bir sistem kurgulanır; böyle bir kurgunun özelliği, tek tek cisimlerle ilgili deney ve 

gözlemlerimizi öncelemek, yani onlara anlam vermektir. Kant için apriori yargılar, kısaca ve 

kabaca ifade etmek gerekirse, deney ve gözlemden önce gelirler ve onlara anlam verirler180.  

Kant’ın bu yaklaşımının hukuka yansıması, varlığı deneysel olarak değil, sezgisel-hukuksal 

akılla kavranan bir “hukuk evreni” içinde anlamlandırılan hukuksal kavramlar ilişkisi 

kurgusudur. Bu kavramlar ilişkisi salt hukuk olarak anılan bir sistemin içinde kalmalıdır. Bu 

ilişkiler zinciri mantıksal-sistematik tutarlılık içinde belli bir yapı dahilinde kapalı bir sistem 

oluşturur. Salt akla dayanan salt hukuk, hukuksal olgularla karşılaştığında da soyut veya ona 

yabancı kalmamalı olgulara uygulanır olmalıdır.   

Kant’a göre, uzay ve zaman, tüm nesnelere dair görümüzü şartlandırmaları bakımından 

formel görülerdir181. Kant’ın kalkış noktasına göre, bütün somut tasavvur ve algılar zaman-

                                                             
178 Heimsoeth, 2007, s. 76. 
179 Wood, 2009, s. 22. 
180 Ural, 2006, s. 16,17. 
181 Wood, 2009, s. 62. 
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mekanla ilgilidir. Mekan ve zaman bir bütündür. Ancak, Kant’a göre zaman ve mekan kendi 

başlarına varolan şeyler değildirler; sadece bizim kavrama yeteneğimizin, böylece de 

kavradığımız dünyanın, duyular dünyasının formlarıdırlar182.  

Kelsen, Kant’ın aklın işlediği a priori alanı somut, geçerli hukuksal alana indirger ve hukuk 

uygulamalarına ilişkin yorumlama formunu mevzuatla sınırlar. Ancak insan algısı, zaman ve 

mekanda sınıra varamazken geçerli hukukun(mevzuat) aklın içinde sınırlı bir alanı 

doldurması Kelsen’ci yaklaşımın Kant’a göre çok dar bir alanda kaldığını gösterir.  

Kelsen ve Austin, hukuk uygulamasında metafiziğe kesinlikle karşıdır ve değer yargılarına 

dayalı yoruma sübjektif iradenin yansıması olarak bakar ve dikkate alınmaması gereken bir 

olgu olarak görür. Ancak Kelsen, yine de Kantçı olarak sunulur. Bu sunum, Kelsen’in 

değerler sistemini hukuka doğal olarak yansıyan bir toplumsal olgu olduğu kabulünü esas 

alır. Kant’ın akla dayalı metafiziği, Kelsen’de mevzuat haline dönüşür. Kelsen’in yaklaşımına 

göre yasa irade hürriyetini değil, örneğin, vergi mükellefinin ve yasa uygulayıcıların 

sorumluluğunu belirler. Kişi eylemi seçim konusu değil, maddi ilişkiler çerçevesindeki zorunlu 

sebep-sonuç ilişkiler zinciri çerçevesinde gerçekleşir. O halde kişinin sorumluluğu, ahlaki ve 

etik değerler açısından değil sadece yasal hükümler açısından sorgulanabilir.     

Kelsen’in sisteminin saf hukuk kavramı bağlamında Husserl’cı geçerli hukukun aynı zamanda 

en yüksek kamusal aklı temsil etmesi bağlamında ise Hegelci olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
182 Heimsoeth, 2007, s. 61,62. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

YORUM TÜRLERİ 

I- KAPALI LÂFZÎ YORUM 

A- Kavram 

Kapalı lâfzî  yorum, Kıta Avrupa’sında kodifikasyon(kanunlaştırma) hareketlerinin ortaya 

çıktığı 19. Yüzyıl başlarında üstünlük tanınan yorum yöntemidir. Yargıç, kanunda öngörülen 

kusursuz çözümleri somut olaya altlama(subsumtion) yoluyla uygulanan bir mantık makinesi 

gibi algılanmıştı183. 

Hukuk yorumcularının argümanlarından birisi ilk başvurulması gereken yorum yönteminin 

kapalı lâfzî(söze göre) yorum olması gerektiğidir. Eğer kanunun dili, belirsiz anlamlar 

taşımakta ve karışık ise diğer yorum yöntemlerinin uygulamasına geçilmelidir184. 

Yasanın kapalı lâfzî yorum metodu gereğince bir yasa maddesinin anlamı; o maddede geçen 

sözcüklerin ve deyimlerin geçerli dildeki sözlük anlamlarına 185 , cümle içindeki yerlerine, 

cümlelerin dil bilgisi kurallarına, söz dizimine ve noktalama işaretlerine göre belirlenir186. 

Ancak, hukuk dili gündelik dilde hiç kullanılmayan sözcüklerle veya gündelik anlamlarının 

dışında kullanılan sözcüklerle dolu bir dildir187. Yasada, günlük kullanım, uzmanlık ve özel dil 

kullanımı söz konusu olabilir. Bu durumda günlük kullanımın ölçü alınması zorunlu değildir. 

Gerektiğinde  uzmanlık ve özel dil kullanımı esas alınabilir188. Öncel, Kumrulu ve Çağan’a 

göre, vergi hukuku aynı kavrama diğer hukuk dallarından farklı anlam vermişse bu anlam 

kullanılır. Öte yandan ekonomi ve muhasebenin kavramları kendi bilimsel ve teknik 

anlamlarına göre değerlendirilir189.  

Işıktaç ve Metin’e göre, hukuki metindeki sözler metni kaleme alan otorite onlara değişik bir 

anlam yüklemedikçe sıradan anlamı içerisinde kavranmalıdır. Işıktaç ve Metin, ek olarak, 

eğer yargıç, sözcüklerin günlük konuşma dilindeki sıradan anlamıyla uygulandığında yasanın 

amacına ters düşen bir sonuç ürettiğini düşünürse, onların ikincil anlamlarını da 

                                                             
183 Oder, 2010, s. 33. 
184 Heinrich & Moritz, 2000, s. 144. 
185 Heinrich & Moritz, 2000, s. 144. 
186 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 194; Akkaya, 2002, s. 51; Gözler, 1998, s. 166 
187 Altay 2002, s. 13 (Altay’ın aktardığına göre, Mellinkoffi hukuk dilini bir çeşit “argo” olarak nitelemekte ve “argo” 
terimini de “bir grup içinde”  o gruba ait olmayanları dışlamak üzere bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanılan özel bir dil veya 
iletişimin yöntemi olarak saptamaktadır….Mellinkoff’un “argo” olarak tanımladığını günümüzde “jargon” olarak 
tanımlayabilmekteyiz.)  
188 Metin, 2008, s. 15. 
189 Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2002, s. 19. 
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uygulayabileceğini savunur. Bu durumda sözcükler, saçma sonuçlara yol açmayan farklı bir 

anlam içinde yorumlanabilirler190.  

Kapalı lâfzî yorumun, birisi sözcüklerin anlamına, diğeri ise noktalama işaretlerini de 

kapsamak üzere gramatik yapısına odaklanan iki unsur içerdiği vurgulanmalıdır. Bu unsurlar 

1- Semantik(anlama dayalı) unsur ve 2- Yazım ile sözdizimini içeren unsur olarak 

adlandırılabilirler191 . Kapalı lâfzî yorum tekniği açısından “virgül”, “nokta”, “noktalı virgül”, 

“parantez”, “ve”, “veya”, “ya”, “ya da”, “ile”, “eğer”, “ise”, “o takdirde” v.b. bağlaçlarının da 

cümle içindeki yerinin doğru değerlendirilmesi yorumun doğruluğu açısından oldukça 

önemlidir. 

Hirş’e göre, kanun dil tekniği bakımından iyi bir tarzda hazırlanmış ise, her kelime, tek 

anlamda kullanılmış demektir192. Alexy bu duruma “olumlu aday”  adını veriyor. “Olumlu 

aday” durumunda hukuk kuralındaki kelimeler ve olay birebir örtüşür ve zaten 

altlama(subsumption) gerçekleşir193.  

Spinoza, anlaşmanın ve anlamanın olanaklı olması için kelimelerin anlamlarının korunması 

gerektiğinin altını çizer. Kelimelerin kullanıldıkları yer ve kullanan özne ile belli bir anlam ifade 

edebileceğini belirtir194. Ancak, hem günlük dilin sürekli değişmesi hem de vergi hukuku 

kavramların günlük dilden farklı anlamlar taşıyabilmesinden dolayı kapalı lâfzî yorum 

açısından iyi hazırlanmış kanun bulmak ve Hirş ve Alexy’i mutlu etmek oldukça zordur.  

Kapalı lâfzî yorumla kapalı sistematik yorum arasında ciddi bir ilişki vardır. Bir hukuk 

kuralındaki sözcüklerin anlamı, aynı bölümdeki veya alt bölümdeki sözcüklere bakarak 

belirlenebilir (noscitur a sociis). Söz konusu yasa metninde belirli bir sınıfa ait olan 

kavramlardan özel olarak söz edilmesi, aynı sınıfa ait diğer kavramların dışarıda tutulduğu 

anlamını taşıyabilir (expressio unius est exclusio alterious)195. 

Güriz, kapalı lâfzî yorumun bizi belirli bir sonuca ulaştırmasının hukuki akıl yürütmenin 

doğruluğundan emin olmak için yeterli olmadığını, hukuki akıl yürütme ile hukukun lafzına 

göre varılan sonucun hukuki tümdengelimin temeli olan yol gösterici ilkelerle doğrulanmak 

                                                             
190 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 195. 
191 Oder, 2010, s. 34. 
192 Hirş, Pratik Hukukta Metot, 2000, s. 87. 
193 Aktaran: Oder, 2010, s. 37. Şöyle devam etmektedir: “Olumsuz aday” olarak adlandırılan ikinci olasılıkta, lafzi yorum 
aşamasında örtüşme ve dolayısıyla altlama gerçekleşmez. “Tarafsız aday” biçiminde adlandırılan üçüncü olasılıkta ise lafzi 
yorum, normdaki kavramın belirsiz, çok anlamlı ya da değerlendirmeye açık olduğunu ortaya koyar(Alexy, Recht, Vernunft, 
Diskurs, 86).  
194 Akay, 2004, s. 170. 
195 Oder, 2010, s. 46. 
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istenmesinin de bundan ileri geldiğini söyleyerek196, lâfzî  yorumla ilkelere dayalı amaçsal 

yorum arasındaki bağı ortaya koyar.  

Kapalı lâfzî yorumu içeren Danıştay Vergi Dava Daireleri’nin 06.06.2001 Tarihli ve 

K.2001/224,  E.2001/180 no’lu Kararı örnek verilebilir197 . Mahkeme tarafından incelenen 

GVK’nun 94/6/b/i. maddesi kuralı şöyledir: “Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef 

gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf 

olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı 

kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)”.  

23956 Sayılı ve 06.02.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 231 No’lu GVK Genel 

Tebliğinde, İdare, bu kuralın sadece 94. maddedeki tevkifat açısından bir belirleme yaptığı, 

dolayısıyla gerçek kişi ortaklar tarafından, karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilen kar 

paylarının menkul sermaye iradı olarak GVK’nun 85 ve 86. madde hükümleri198 çerçevesinde 

beyan edilmesi gerektiği değerlendirmesini yapmıştır. İdarenin temel çıkış noktası, 94/b/i. 

maddenin sadece tevkifat açısından bir anlamı olduğudur. İdarenin “bir yasa kuralı hangi 

                                                             
196 Güriz, 2007, s. 39. 
197 T.C.Danıştay Başkanlığı, 2001. 
198 GVK Md. 85: Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için 
bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık 
beyannamede toplanması zorunludur.  
Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık 
beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine şamil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile 
komanditeler hakkında da uygulanır.  
Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:  
1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;  
2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, 
mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;  
Elde edilmiş sayılır. 
GVK Md. 86: (4842 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 
24.04.2003)  
- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler 
beyannameye dahil edilmez.  
1. Tam mükellefiyette;  
a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul 
sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,  
b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare 
Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin 
toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif 
suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)(*),  
c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir 
diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen 
ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,  
d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı(**) (273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı 
için 1.090 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.  
2. Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul 
ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar. 
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başlık altında ele alınıyorsa o başlık içinde anlam ifade eder” yaklaşımı eğer deyim uygunsa 

lafza aykırı, çok dar ve kapalı bir sistematik analizin sonucudur199.  

Yargı, 231 no’lu GVK GT’in ilgili kuralını, maddenin “kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı 

sayılmaz” lafzının açık olduğunu ve buna aykırı bir yorum yapılamayacağı kanaatinden 

hareketle iptal etmiştir. İlgili Karar, temelde bir lâfzî yorum örneğidir. Diğer taraftan, 75. 

Maddenin gerekçesine ve 94. Maddenin söz konusu ifadesinin yasalaşma aşamasında 

Maliye Bakanlığı’nın açıklamalarından destek alarak lâfzî yorum güçlendirilmektedir.  

75.madde gerekçelerinde “….ortaklar tarafından bir kaynak elde edilmediği, dolayısıyla 

ortakların özel ödeme güçlerinde bir değişiklik olmadığının da ifade edildiği…” belirtilmiş ve 

bu durumda karın sermayeye ilavesi halinde, gerçek kişi ortakların menkul sermaye iradı 

elde ettiğinden ve bu geliri beyan etmesi gerektiğinden söz edilemeyeceği sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca, 94. Maddenin söz konusu ifadesinin yasalaşması aşamasında “…karın 

sermayeye eklenmesi halinde şirket dışına herhangi bir kaynak çıkmadığı, şirket dışına bir 

transfer yapılmadığı ve ortaklar tarafından bir kaynak elde edilmediği…”  değerlendirmesinde 

bulunmuş olduğundan hareketle Yargı, kapalı lâfzî yorumunu kapalı tarihi yorumla 

pekiştirmiştir. 

Kapalı lâfzî yorum, özünde tüm yorumların temelini oluşturan salt mantıksal analizin en doğru 

biçimde konumlandığı yorum modelidir. Bundan dolayı, kapalı lafzi yorumun ne olduğunun 

mantıksal analiz kavramları bağlamında açıklanması, aynı zamanda yorumun öz olarak ne 

olduğuna ilişkin bir açıklamadır.  

Kapalı lâfzî yorumda belirgin olarak gözüken salt mantıksal analize dayalı yorumun formu 

şudur: Büyük Öncül: Vergi hukuku kuralındaki genel tanım. Küçük Öncül: Olay(olay 

özelindeki tanım). Sonuç:  Olayı gerçekleştirenin eyleminin vergi hukuku açısından verginin 

konusunu oluşturup oluşturmadığının veya cezai bir işlem gerektirip gerektirmediğinin 

beyanı. 

B- Salt Mantıksal Önerme Kuralları ve Kapalı Lâfzî Yorum 

1- Önerme Kavramı 

“Önerme” ( Sentence, Statement, Proposition,  Kaziye), doğru ya da yanlış olsa da herhangi 

kesin bir yargı bildiren (Örn: Duvar sarıdır) cümledir200. Bir önerme karşısında, bir önermenin 

                                                             
199 VUK’nun 3/A. maddesinin “…hükümlerin kanunun yapısındaki yeri…” ifadesi kuralın tümü içinde tek başına anlam ifade 
etmez. 3. madde kuralının kavramları açısından baktığımızda, bu ifadeye ilaveten dikkate alınması gereken lafzı, ruhu, 
konuluşundaki amacı ve diğer maddelerle bağlantısına da bakılmalıdır. Kimi zaman yorumun görünürdeki yüzeysel anlamın 
ötesinde bir çıkarımla sonuçlanması mümkündür. Ancak bunun en azından güçlü, açık bir sistematik analize ve/veya yasanın 
amacına ilişkin derinlikli bir değerlendirmeye dayanması gerekmektedir. 
200 Çüçen, Mantık, 2009, s. 72. 



58 

 

doğru mu yanlış mı olduğunu anlamlı bir biçimde sorabiliyorsak, önerme bir “yargı”dır. Her 

önerme, yüklenilen (özne), yüklenen (yüklem) ve bir de bağ (kopula, özneyi yükleme 

bağlayan bağlaç) bulunur. Bu bağlantı dil içerisinde kavram(özne) ve özelliği(yüklemi) işaret 

eden iki terim ve bunların bağlantısını taşıyan kopula(bağlaç) ile kurulur201.   

2- Kategorik-Tanımlı, Hipotetik-Koşullu, Disjunktif-Seçenekli Önermeler 

Önermelere ilişkin ayırımlarda hukuk açısından asıl önem taşıyan önerme grubunu özne 

yüklem arasındaki ilişkileri bakımından ele alan bağlantı yönünden ayırım yapan önerme 

grupları oluşturmaktadır. Bunlar: kategorik(tanımlı), hipotetik(koşullu) ve 

distinjunktif(seçenekli) önermelerdir202.  

a- Kategorik-Tanımlı Önerme 

“Kategorik (Categorical) önerme”, bir yüklemi bir özne hakkında olumlayan veya 

olumsuzlayan önermedir. Bu yönü itibariyle basit önermedir. Bir önermede “yüklem”, öznenin 

özelliğidir; öznenin ne olduğunu, niteliklerini bildiren terimdir. Bu nedenle de yüklem, hep 

soyut kavram konumundadır ve bu soyut kavram aynı zamanda bir genel kavramdır. Özne 

ise somut ve tekil konumundadır203. 

Örneğin, GVK’nun 8. maddesine göre, ticari mümessillik yapanlar(yüklem), tüccar vekilleri ve 

memurları(yüklem) ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda 

bulunanlar(yüklem), temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı 

olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler(yüklem), mağaza veya 

depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal 

bulunduranlar(yüklem), daimi temsilci(özne), sayılırlar. Yasa kuralının bu tanımlaması aynı 

zamanda tümel önerme örneğidir. Somut bir kişinin daimi temsilci olduğunu söyleyen somut 

örnek kişiyi tanımlayan önerme ise tekil önerme olur.  Yine aynı Kanun’un 62. maddesindeki 

“iş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel 

kişilerdir” de  öznesi “işveren”, yüklemi “hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde 

çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler” olan  kategorik-tanımlı önerme niteliğinde bir yasa kuralıdır.   

Kategorik önermelerde “nicelik” esasından hareketle “tümel” ve “tikel”, “nitelik” açısından 

“olumlu” ve “olumsuz” önermelerden söz edebiliriz. Eğer önermenin öznesi tümel ise, yani 

özne olan terim bir sınıfı bütünüyle içine alıyorsa, ona “tümel önerme” ismi verilir. “Bütün 

insanlar ölümlüdür” gibi. Öznenin tekil olduğu önermeler, örneğin, “Ahmet çalışkandır” ya da 

“bazı insanlar hukukçudur” gibi yöneldiği alana ilişkin daraltmaya bağlı olarak “tikel önerme” 

                                                             
201 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 99. 
202 Işıktaç, Hukuk Normunun Mantıksal Analizi ve Uygulaması, 2004, s. 80,81. 
203 Özlem, 2006, s. 145. 
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olarak adlandırılır. Öznenin nicelik belirtmediği durumlarda ise kategorik önerme “belirsiz 

önerme” adını alır. “İnsan ölümlüdür” gibi204.  

Bu tür önermelere dayalı akıl yürütmelerde, yalnızca öncüllerde yer alıp sonuçta yer almayan 

terime “orta terim205 ”, sonuçta yer alan terimlerden yüklem konumundaki terime “büyük 

terim206(birincil öncül)”, özne konumundaki terime “küçük terim207(ikincil öncül)” denir208.  

Bu önermelere dayalı akıl yürütme, önermenin kimliğini taşır: Örneğin, VUK’un 359/a-

1.maddesine göre, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunanlardan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar(orta 

terim) hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası(büyük terim)na hükmolunur.  

Mükellef A(küçük terim), defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi(orta terim) yapmıştır. 

O halde, mükellef A(küçük terim), on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası(büyük terim) ile 

cezalandırılmalıdır. 

“Kategorik akıl yürütmenin şekil şartları” şöyle sıralanır:  

1- Orta terim öncüllerden hiç olmazsa bir defa bütün kaplamı ile ele alınmış olmalıdır.  

2- Çıkarımda orta terim bulunmamalıdır209.  

3- Çıkarımdaki hiçbir terimin kaplamı öncüllerdeki terimlerin kaplamını aşmamalıdır210. 

                                                             
204 Işıktaç, Hukuk Normunun Mantıksal Analizi ve Uygulaması, 2004, s. 82,83. 
205 Orta terim, büyük ve küçük öncülde yer alır. 
206 Büyük terim, büyük öncülde ve sonuçta yer alır. 
207 Küçük terim, küçük öncülde ve sonuçta yer alır. 
208 Özlem, 2006, s. 179,180; Bu sayfalarda kategorik tasım için şu örnek verilmektedir: 
Bütün    insanlar      ölümlü  dür. 
 Orta    büyük  
 Terim     terim 
 (M)    (P) 
Aristoteles   bir   insandır. 
Küçük             orta 
Terim             terim 
  (S)              (M) 
 ………………………………….. 
O halde,  Aristoteles    ölümlüdür. 
 Küçük      büyük 
 Terim      terim 
    (S)        (P) 
209 Verdiğimiz örnekte orta terim, “defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak”tır. Buna göre, şu akıl yürütme 
yanlıştır:  
Büyük Öncül: VUK’nun 359/a-1.maddesine göre, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 
mecburiyeti bulunanlardan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar(orta terim) hakkında on sekiz aydan üç 
yıla kadar hapis cezası(büyük terim)na hükmolunur.  
Küçük Öncül: Mükellef A, onsekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası almıştır,   
Sonuç: O halde Mükellef A, defter ve muhasebe hilesi yapmıştır.   
210 Kulen, 1972, s. 49/4. 
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 “Sonucun(çıkarımın) doğruluğuna ilişkin şartlar” şöyle sıralanır:   

1- İki olumlu öncülden bir olumsuz sonuç çıkmaz.  

2- İki olumsuz öncülden hiçbir sonuç çıkmaz.  

3- İki tikel öncülden hiçbir sonuç çıkmaz.  

4- Öncüllerden biri tikel ise, sonuç tikel çıkar.  

5- Öncüllerden biri negatif ise sonuç olumsuz çıkar211. 

“Kategorik-tanımlı akıl yürütmede” birinci önerme, uygulanacak hukuk kuralı içindeki 

terimlerin o hukuk kuralına içkin değer ve anlamla saptayan önermedir. Kapalı lâfzî yorumda 

bu anlam hukuk kuralından açıkça anlaşılmaktadır. Diğer bir deyimle hukuk kuralının kendisi 

bir çaba gerektirmeden anlamı yansıtır. Bu önerme, kendi içinde anlama(ön çıkarıma) 

ulaştıran alt önermelere ayrılabilir. Subsumtion(altlama) onun üzerinden gerçekleştirilecektir. 

İkinci önerme ise somut olayın hukuksal olarak isimlendirilmesiyle oluşur. Sonuç ise her iki 

önermeden çıkan sonuç olarak, somut hukuksal olması gerekeni gösterecektir212. Sonucun 

olumlu veya olumsuz olması dilbilgisel açıdan olumluluk veya olumsuzluk ekiyle biten bir 

sonuç cümlesini değil,  ortada hukuki veya hukuk dışı bir durum olup olmadığıyla ilgili bir 

şeydir.      

Yargı kararına yönelen hukuki akıl yürütmede, birinci öncül olan yasa kuralı veya ilke, dilsel 

ifade olarak tikel olabilir. Ancak sonuca varabilmek için hukuki anlamda o öncülün anlam 

kümesi doldurulmalı ve kapatılmalıdır. Bu işlem o önermeye tümel karakter verir. Yani birinci 

öncül, bir içlem ve kaplam bütünlüğü sunmalıdır. İkinci öncül ise tekil karakterlidir. Eylemde 

ve içeriğinde pek çok unsur yer alabildiği için dilbilgisi açısından tikel görünse de nitelik 

olarak tekildir. Sonuç(çıkarım), tümel ve tekil önerme arasındaki mantıksal ilişkiyi kurar. Bu 

bağlamda, yargı kararlarında veya vergi hukuku alanında yapılan bir akıl yürütme sürecinde 

çıkarımın doğruluğuna ilişkin 3. ve 4. şartlar alan dışı bırakılmalıdır. Eğer her hangi bir 

yorumda bu iki madde çerçevesinde bir akıl yürütme söz konusuysa, şartın gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bakılmaksızın hukuki mantığın dışında görülerek analiz dışlanmalı ve bu 

analize dayalı hukuki sonuca varan yorumlar reddedilmelidir. Çünkü tikel birinci öncül, içlemi 

ve kaplamı eksik bırakılmış yasa kuralı veya ilkeye, tikel ikinci öncül ise niteliği tam tespit 

edilmemiş hukuk olayına denk gelir. Hukuki akıl yürütmede her ikisinin veya birisinin yer 

almış olması durumunda o, hukukun kabul etmeyeceği bir akıl yürütme şekline bürünmüştür. 

                                                             
211 Kulen, 1972, s. 49/4. 
212 Işıktaç, Hukuk Normunun Mantıksal Analizi ve Uygulaması, 2004, s. 135. (Eklemeler bizimdir) 
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Örneğin, KDV indirimi koşulları açısından 1.şartı inceleyelim: KDVK’da vergi indirim koşulları 

29. ve 34. maddelerde belirtilmiştir. 29/1-a. maddesine göre, mükelleflerin kendilerine yapılan 

teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda 

gösterilen katma değer vergisinin indirimi ve 34/1. maddeye göre, yurt içinden sağlanan veya 

ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar 

ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere 

kaydedilmek şartıyla indirimi mümkündür.  

Buna göre, vergi indiriminden yararlanmak için katma değer vergisine ilişkin teslim ve hizmetin, 

indirim hakkını kullanacak olan mükelleflere yapılması, indirim hakkını kullanan mükellefin teslim 

ve hizmete ilişkin belgede ayrıca gösterilen katma değer vergisini yasal defterlerine kaydetmiş 

olması ve söz konusu verginin indirimini engelleyen (3065 Sayılı Yasa'nın 30. maddesinde yer 

alan indirilmeyecek KDV) durumun bulunmaması gerekmektedir213 (büyük-birinci öncül). Katma 

değer vergisine ilişkin teslim ve hizmet, indirim hakkını kullanan A mükellefine yapılmıştır,  A 

mükellefi, söz konusu teslim ve hizmete ilişkin belgede ayrıca gösterilen katma değer vergisini 

yasal defterlerine kaydetmiştir, söz konusu verginin indirimini engelleyen durum bulunmamaktır 

(küçük-ikinci öncül). O halde, A mükellefi söz konusu teslim ve hizmete ilişkin KDV’ni 

indirebilir (çıkarım-sonuç). 

Küçük-ikinci öncül olumsuz ise, sonucun (çıkarımın) doğruluğuna ilişkin 5.şart gereği, A 

mükellefinin indirim hakkı ile ilgili verilecek karar(çıkarım-sonuç) olumsuz olacak ve indirim 

hakkı reddedilecektir. 

Ekonomik yaşamın karmaşık olması ve sık sık yeni ekonomik olaylar ortaya çıkabildiği için 

bu olayların analizi zorluklar taşır ve/veya kimi vergi hukuku kurallarının içeriği her zaman 

tam belirli bir şekilde ortaya konulamaz. Böylece, birinci ve ikinci öncül kesinlik içinde ortaya 

konulamayabilir. Bu durum, yargı kararının(veya her hangi bir yorumun)   mantıksal 

doğruluğunun analizinin yapılamaması anlamına gelmemektedir.    Mantıksal doğruluk, içerik 

değil form meselesidir. Özellikle karmaşık vergi hukuku uyuşmazlıklarında yorumun ve/veya 

yargı kararının doğruluğunun analizinde ilk baraj, mantıksal kurallara uygunluk olmakla 

birlikte o kararın veya yorumun doğruluğunun test edilmesinde, hukuki ilkelere uygunluk veya 

ekonomik gerçekliğe uygunluk gibi ölçütler kullanılabilir.   

Eğer vergi hukuku kuralının yasaklaması olumsuz (büyük-birinci öncül), bu yasağa uygun 

davranan yani yasak eylemi gerçekleştirmeyen mükellefin eylemi de olumsuz ise (küçük-

ikinci öncül) sonucun (çıkarımın) doğruluğuna ilişkin 2. şart gereğince bu eylemin hiçbir 

hukuki sonuç doğurmayacağını belirtebiliriz. Ayrıca, söz konusu şart, yasa kuralının karşıt 
                                                             
213 Çifçi 1998, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=1998031278.htm, Erişim: 09.06.2011. 
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anlamından(mefhumu muhalifinden) çıkartılan sonuçlarda, o karşıt anlama uygun 

gerçekleştirilen eylemlerde hukuki sonuç doğmayacağını da belirtir. Örneğin, GVK’nun 

1.maddesine göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Karşıt anlamdan 

baktığımızda, gerçek kişi olmayanların gelirleri gelir vergisine tabi değildir. B mükellefi gerçek 

kişi değildir. Bu durumda, B mükellefinin elde ettiği gelir için gelir vergisi kanunu açısından 

hiçbir mükellefiyet doğurucu hukuki sonuç oluşmayacaktır.       

b- Hipotetik-Koşullu Önerme 

“Hipotetik (Hypothetical) önerme”, iki terim arasında bir hipotez-sonuç bağıntısı olumlayan ve 

olumsuzlayan önerme olarak tanımlanmıştır214. İki terim arasında bir koşul ve sonuç ilişkisi 

varsa bu tür önermeler koşullu önermedir. Koşul sonuç ilişkisini neden sonuç ilişkisi ile 

karıştırmamak gerekir. “Neden” etki yaratır, “koşul” nedenin etki yaratmasını sağlar215. Hangi 

durumun veya olayın hangi hukuk kuralına bağlanacağını gerekçelendiren önermeler bu tür 

önermelerdendir.  

Koşullu önermeler, önerme eklemleri mantığının merkezinde bulunur. Önerme eklemleri 

aracılığıyla sonuçların ne olacağı irdelenmektedir. Modern(sembolik) mantıktaki 

sembolleriyle birlikte ifade etmek gerekirse,  “değil (〜, ¬)”, “ve(∧)”, “veya(V)”, “ise(⇒, →)”, 

“ancak ve ancak(⇔, ↔)”, sözcükleri önerme eklemleridir216. Bu eklemlerin kullanıldığı cümle 

yapısının önünde “eğer” bulunduğunu varsayarsak koşulluluk daha iyi anlaşılabilir.  

Belirli bir değerlendirilmeye bağlı davranış modelini öngörmekte olan hukuk kuralı, belirli 

şartlar altında belirli sonuçların ortaya çıkacağını düzenlemektedir. Olabilir davranış modelleri 

olarak tanımlanabilecek olan hukuk kuralı, içeriğine aykırı davranılması halinde ve kendi 

sistemi içinde yer alan diğer bütün koşullar da gerçekleşmişse,  ya ortaya çıkan durumun 

eski haline çevrilmesini(Örneğin, VUK’un 371. maddesindeki “Pişmanlık ve Islah” 

uygulaması) ya zararın tazmin edilmesini(Örneğin, VUK’un 341 ve 344. maddelerindeki 

“Vergi Ziyaı Suçu”) ya da hukuk düzeninin bu anlamda bozulmasına yol açanın bir 

yaptırımla(Örneğin, VUK’un 359. maddesindeki “Kaçakçılık Suçu”) cezalandırılmasını 

istemektedir. Koşul, hukukun öngördüğünün gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesidir. Buna 

bağlı olarak ortaya çıkan sonuç hukuksal sonuçtur217. 

Örneğin, VUK’un 359.maddesinde kaçakçılık cezası uygulaması, koşullu önermeye bir 

örnektir. Madde’nin birinci fıkrasının kuralı şöyledir:  

                                                             
214 Özlem, 2006, s. 145,146. 
215 Işıktaç, Hukuk Normunun Mantıksal Analizi ve Uygulaması, 2004, s. 81. 
216 Güçlü, Uzun, Uzun, & Yolsal, 2003, s. 1099,1100. 
217 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 139. 
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“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 itibariyle yanıltıcı 

belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında on sekiz 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 itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belgedir. 

……” 

Bu kuraldan yola çıkılarak lafza dayalı çıkarım şöyle ileri olur: 

Eğer, A mükellefi, defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmışsa on sekiz 

aydan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Eğer, B mükellefi, defterlerinde gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi 

bulunmayan kişiler adına hesap açmışsa on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına 

mahkûm olur.  

Eğer C mükellefi,  defterlerine kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması 

sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydetmişse on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Eğer, D mükellefi, defter, kayıt ve belgelerini tahrif etmişse veya gizlemişse veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenlemiş veya bu belgeleri kullanmış ise on sekiz aydan üç yıla 

kadar hapis cezasına mahkûm olur. 

Koşullu önermeler vergi hukuku yorumunda, yapılan bir yorumun mantıksal doğruluğunun 

test edilmesinde çok önemli araçlar sunar.  
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c-  Disjunktif-Seçenekli Önermeler 

“Disjunktif (Disjunctive) önerme”, iki terim arasında bir karşılıklılık bağıntısı kuran önerme 

olarak tanımlanmıştır. İki terim arasında hipotetik önermelerde olduğu gibi bir hipotez-sonuç 

bağıntısı değil, bir seçeneklilik bağıntısıdır218. Yüklem her zaman için soyut ve genel bir 

kavram olarak özneye yönelik olarak evetler ya da değiller.  “Bir şey ya A’dır ya da B’dir”, “Ali 

uzun veya şişmandır” şeklinde ifade edilen önerme seçenekli önermedir219.  

VUK’un 13,15 ve 17. Maddelerinde düzenlenen “mücbir sebep” ve “zor durum” 

müesseselerine ilişkin akıl yürütme şekli, seçenekli ve koşullu önerme modeli üzerinden 

olabilir. Şöyle ki; mücbir sebepler yasada sayılmış ve “gibi” edatı kullanılarak nelerin mücbir 

sebep olduğu sınırlanmamıştır. Zor durumda bırakan nedenler ise yasada mücbir sebep 

olarak sayılanlarla beraber pek çok neden olabilir. Koruyucu bir hak olarak, İdarenin re’sen 

mücbir sebep hali ilan etmesi durumuna ek olarak, bir isteme hakkı biçiminde 13,15 veya 17. 

maddelerden yararlanma özgürlüğü bulunmaktadır. Mükellef, ispat kolaylığı, 

yararlanabileceği ek sürenin uzunluğu, mücbir sebep kapsamına girmemekle birlikte yine de 

kendisini zor durumda bırakan koşulların varlığı gibi nedenlerle bu haklardan birisini tercih 

edebilecektir. Bu, yasa kuralının seçenekli önerme karakteridir.  Diğer taraftan, somut olaya 

dayalı olarak bu yasa hükümleri üzerinden yapılan yorum geliştirilirken kullanılan 

önermelerde eğer şu…olursa şeklindeki yapısal durumu onun koşullu önerme özelliğini 

göstermektedir.   Bu noktada, kapalı lâfzî yorumun ötesine geçilerek açık sistematik yorum 

da devreye girebilecektir.  

3- Analitik ve Sentetik Önermeler 

a- Analitik Önermeler 

Filizok’un aktardığına göre, Debove'un tanımı şöyledir: "Mantıkta daima doğru olarak kabul 

edilen önermelere “analitik (Analytical) önermeler” denir; bu önermelerin doğruluğu formel 

olarak araştırılır, olgularla ilişkisi göz önünde bulundurulmaz, önermenin doğruluk değeri "a 

priori" olarak yani deneye başvurmadan tespit edilir. Dil biliminde “formel analitiklik” öznenin 

tekrar yüklem olarak alınmasından doğan iddia önermeleridir (ör. : Para paradır). “Formel 

olmayan analitiklik”, yüklemin formel olarak özneyi tekrarlamadığı iddia önermeleridir (ör. : 

Elma bir meyvadır)220. 

                                                             
218 Özlem, 2006, s. 147. 
219 Çüçen, Mantık, 2009, s. 76. 
220Aktaran: Filizok, 2008, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y8bK3fiqxsQJ:www.ege-
edebiyat.org/modules.php?name%3DDownloads%26d_op%3Dgetit%26lid%3D275+mant%C4%B1k+ve+anlam+problemi&
hl=tr&gl=tr, Erişim:14.09.2009. 
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Hukuki temelini en saf şekilde Kelsen ve Austin’de bulan yorumların analitik önerme 

niteliğinde olduğun söyleyebiliriz.    

Vergi hukuku kuralını, vergi hukuku kuralları içinde kalarak, yasa hazırlık safhasının 

belgelerine dayanarak, diğer hukuk kuralları ile bağını kurarak ve kavramların dilbilgisi 

sınırları içinde yapılan kapalı lâfzî, kapalı tarihi, kapalı sistematik ve doğal hukuk ekolünden 

yaralanan ilkesel amaçsal yorumun önermeleri içinde bu tür önermeler bulunur.    

Aynı şekilde, yorum yapan, yasa kuralının anlamının ne olduğunu ileri sürerken,  temel hukuk 

ilkeleri ve/veya vergilendirme ilkeleri mantıksal kanıt olarak kullanılıyor ise yasa ile anlam 

arasındaki bağlantı, birincil önerme olan yasanın, ikinci önerme olan ilke ile analitik  ilişkisi 

kurularak çıkarım yapılıyor demektir. 

Diğer taraftan, akıl yürütmede, ikinci öncül olarak kullanılan hukuk önermesi bir yargı kararı 

olması durumunda, bu yapıda birinci öncül yasa kuralıdır. Yasa önermesinin anlamının 

çıkarımı, yargı kararı hükmü ile yapılıyor ve böylece olguya dayalı ekonomik yorum yerine 

başka bir hukuk metni gerekçe gösterilerek hukuki çıkarım yapılıyor ise sadece analitik 

doğrulamayla sonuca varılmaktadır. 

b- Sentetik Önermeler 

“Sentetik (Sentetic) önermeler”de, sıfat öznenin özellikleri içinde bulunmaz, bu özellik, çok 

zaman toplum tarafından ( ahlâk vb.) belirlenmiş bir unsurdur; bu yüzden hükmün doğruluğu 

ve yanlışlığı söylenemez. "Doğruluk iyidir" gibi. "Ali ayaktadır." tarzında bir cümlenin doğru 

olup olmadığına "a posteriori" olarak yani onun haline bakarak, deneye dayanarak karar 

verebiliriz. Bundan dolayı bu önerme sentetiktir221. 

Özellikle ekonomik amaçsallığı içeren açık sistematik yorum, lafzi yapının pragmatik 

boyutunu esas alan açık lafzi yorum ve değerlerin sosyolojik bir ürün olduğunu varsayan bir 

yaklaşımla gerçekleştirilen ilkesel amaçsal yorumda kullanılan önermeler bu tür önermelerdir.  

Akıl yürütme tekniğinin sentetik önermelere dayandığını ileri sürebilmek için, çıkarımın vergiyi 

doğuran olayın gerçekliğine bağlanarak kanıtlanması veya öncül olarak kullanılan değerin 

toplumsal bir faydaya karşılık geldiğinin ispatlanması gerekmektedir.   

Bu tür önermeler realist hukuk ekolüne bağlı yorum tekniklerinde kullanım alanı bulur.    

                                                             
221 Filizok, 2008, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y8bK3fiqxsQJ:www.ege-
edebiyat.org/modules.php?name%3DDownloads%26d_op%3Dgetit%26lid%3D275+mant%C4%B1k+ve+anlam+problemi&
hl=tr&gl=tr, Erişim: 14.09.2009. 
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4- Bildirmeli ve Yaptırmalı Önermeler 

“Yaptırmalı önermeler”, bağlayıcılıkları bakımından, emirler, dilekler  ve öğütler olarak üçe 

ayrılmaktadırlar. “Emirler” muhataplarında bir yükümlülük doğuran önermelerdir. “Öğüt” ve 

“dilekler” ise muhataplarında herhangi bir yükümlülük doğurmazlar. Dolayısıyla bağlayıcılık 

güçleri daha azdır. Emirde hem yetki, hem de ödev vardır. Oysa, dilekte hak, öğütte ise ödev 

unsuru eksiktir. O halde hukuk kuralını dilek veya öğüt değil, bir emir saymak gerekir222.  

Hukuk kurallarının diğer önemli bir unsuru da bir yaptırıma sahip olmasıdır 223 . Hukuk 

kurallarının emir kipinde yazılmadıkları zaman bile onların çoğu kez emir içerdiği 

söylenebilir224. Çünkü her hukuk kuralı, ister kanun şeklinde ister idari  ya da yargısal kararlar 

şeklinde ortaya çıksın, bir şeyin yapılıp yapılmamasıyla ilgili bir emre ilişkindir. Hukuk 

kurallarının büyük bir kısmı dilbilgisi açısından emir şeklinde değil, bildirme kipi olarak 

kaleme alınmaktadır. Örneğin vergi alınmasıyla ilgili kanun dilbilgisi bakımından bildirme kipi 

şeklinde kaleme alınmış olsa bile, mantık bakımından birer emir önermesi mahiyetindedir225. 

Mantıksal açıdan, hukuk kuralının doğruluğu / yanlışlığı değil, sadece geçerliliği / geçersizliği 

araştırılabilir. Diğer bir ifadeyle, bir kanun hükmünün doğruluğunu veya yanlışlığını sormanın 

hiçbir anlamı yokken, geçerliliğini veya geçersizliğini sormanın bir anlamı vardır226. Işıktaç ve 

Metin’e göre, hukuk kuralının bu temel özelliği, onun mantıksal kriter olarak doğruluk-yanlışlık 

ile değil geçerlilik ve etkinliğin yanı sıra adalet açısından da değerlendirilebileceğini 

göstermektedir227. Ancak elbette ki o hukuk kuralına dayalı çıkarımların(yorumun) mantıksal 

açıdan doğruluğu veya yanlışlığı söz konusu olabilir. Şu an bizim ilgilendiğimiz alan da 

budur. 

5- Tümdengelim-Dedüksiyon  

a- Genel Olarak 

“Tümdengelim(Deduction)”, genel bir kavramdan tekil bir kavrama doğru yapılır. Tümelin 

bilgisinden tek teklerin bilgisine götüren düşünme yolu olarak tanımlanmaktadır228. Soyuttan 

somuta, tümelden tikele, ulaşan bir düşünme tarzıdır. Öncüllerin doğru kabul edilmesi 

halinde sonucun bu öncüllerden zorunlu olarak çıkan yani geçerli olabilen tek akıl yürütme 

türüdür229. Öncüllerden var olanlar sonuçta tekrarlanmakta ve yeni bir bilgi vermemektedir230. 

                                                             
222 Gözler, 1998 
223 Çeçen, 1975, s. 80,81. 
224 Güriz, 2007, s. 21. 
225 Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 24. 
226 Gözler, 1998 
227 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 116. 
228 Güçlü, Uzun, Uzun, & Yolsal, 2003, s. 1441. 
229 Özlem, 2006, s. 39. 
230 Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 20,21. 
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Tümdengelim aynı zamanda prensipten veya prensiplerden sonuca doğru giden bir düşünme 

şeklidir. Formel mantığın bel kemiğidir231. Dolayısıyla, hukukun lafzının ötesindeki ilkelere 

dayalı amaçsal yorumun önermelerini öncül yapan yorumun da tümdengelimci karakteri 

vardır.  

Örneğin; GVK’nun 1.md göre, gerçek kişilerin gelirleri(tüm gerçek kişilerin gelirleri) gelir 

vergisine tabidir. Kuralının mantık cümlesiyle ifadesi “tüm gerçek kişilerin gelirleri gelir 

vergisine tabidir” şeklindedir.  Düşünce şöyle ilerler: “Ahmet bey gerçek kişidir. Ahmet bey 

gelir elde etmektedir. O halde Ahmet beyin geliri gelir vergisine tabidir.”  

b- Eşdeğerlik Çıkarımları 

“Eşdeğerlik(Equivalence)”, iki önermenin doğruluk değerlerinin aynı olması demektir. Bu 

önermelerin birisi doğruysa diğeri de doğru, biri yanlışsa diğeri de yanlıştır232. 

Eşdeğerlik çıkarımları,  kapalı lafzi yorumun bel kemiğini oluşturur. Klasik mantıkta üç çeşit 

eşdeğerlik çıkarımı vardır:  

1- Evirme(döndürme),  

2- Çevirme,  

3- Devirme.  

Eşdeğerlik çıkarımlarını kapalı lâfzî yorumda uygularken şöyle bir sıra takip etmek gerekir: 

1- Formülleri uygulayabilmek için yasa kuralı önce mantık kalıbıyla yeniden yazılır.  

2- Mantık kalıbıyla yeniden yazılan yasa kuralı evirme, çevirme ve devirme formülüyle bir 

kere daha yazılır. Bu şekilde o yasa kuralıyla aynı anlama gelen yeni bir ifadeye ulaşırız.  

3- Evirme, çevirme ve devirme formüllerine uygun ifadenin Türkçe açısından hoş bir 

görüntüsü olmayabilir, örneğin cümle düşük olabilir. Bu durumda evirme, çevirme ve devirme 

cümlesi, Türkçe ifade formuna göre yeniden düzenlenebilir.   

i- Evirme(Döndürme) Çıkarımları 

“Evirme(Conversion Aks-i Nakız)”, bir önermenin niteliğini(olumlu, olumsuz) ve 

niceliğini(tümel, tikel) bozmadan; öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak yeni bir önerme 

elde etmek ve önermenin kendisini öncül, dönüştürülmüş şeklini sonuç kılmaktır233. 

                                                             
231 Kulen, 1972, s. 39. 
232 Özlem, 2006, s. 174. 
233 Özlem, 2006, s. 175. 
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Tümel olumlu ve tikel olumsuz yasa kuralları hariç olmak üzere, yasa kuralında özneye ilişkin 

bir söylem olması durumunda, bundan yükleme ilişkin evrik bir anlam, yükleme ilişkin bir 

söylem olması durumunda ise bundan özneye ilişkin evrik bir anlam çıkarmak mümkündür.  

Evirme yapılırken bazı kurallara uymak gerekir234. 

a- Tümel Olumlunun Evriği Olmaz, Sonuç Yanlış Çıkar  

Örnek : Bütün insanlar ölümlüdür(D). Bütün ölümlüler insandır(Y).  

b- Tümel Olumsuz Bir Önerme Evrilirken Yine Tümel Olumsuz Olarak Kalır  

Örnek : KVK’nun md.4/1-e. Maddesi şöyledir: “Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları 

ile sosyal güvenlik kurumları kurumlar vergisinden muaftır.”  

Bu yasa kuralının mantıksal ifadesi şöyle olur: “Hiçbir kanunla kurulan emekli ve yardım 

sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları, kurumlar vergisi mükellefi değildir”.  

Mantıksal ifadenin evirme formülüyle yazılışı şöyle olur: “Hiçbir kurumlar vergisi mükellefi, 

kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları değildir.” 

Evirme formülüyle yazılmış olan cümle düşüklüğü şöyle düzeltilebilir: “Kurumlar vergisi 

mükelleflerinden hiçbirisi ne emekli sandığı ne yardım sandığı ve ne de sosyal güvenlik 

kurumu olamaz”   

c- Tikel Olumlunun Evrilmesi Yine Tikel Olumludur 

Örnek : “Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu 

mahremiyeti ihlal edenler235, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre 

cezalandırılır.” Bu cümlenin mantıksal olarak eşdeğeri olan evriği şudur: “Türk Ceza 

Kanunu’nun 239. Maddesi hükümlerine göre cezalandırılanlardan bazıları, bu Kanunda yazılı 

vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenlerdir.”  

Evirme ifadesi Türkçe daha göze hoş görünür kılmak için şöyle yazılabilir: Türk Ceza 

Kanunu’nun 239. Maddesi hükümlerine göre cezalandırılanların bir kısmı, bu Kanunda yazılı 

vergi mahremiyetine uymaya mecbur olup da bu mahremiyeti ihlal eden kimselerdir.” 

d- Tikel Olumsuz Önermenin Evrilmesi Yapılamaz. Çünkü Sonuç Bazen Doğru Bazen Yanlış Çıkar 

Örnek : MTVK’nun 14.md nin “Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan 

taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile 

uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile 

                                                             
234 Kulen, 1972, s. 41. (Vergi Hukukuyla ilgili örnekler bana aittir) 
235 Diğer bir deyimle, “Bazı bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimseler” 
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gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul 

edilmez.” (Doğru) 

Cümlenin mantık formunda ifadesi şöyledir: “Bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer 

alan taşıtlardan bazılarından alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar 

vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.”  

Bu cümlenin evriği yapılamaz. Diğer bir ifadeyle, “Bazı vergi ve cezalar ile gecikme zamları 

gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyenler, bu 

Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan ticari maksatla kullanılan uçak ve 

helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri 

taşıtlar dışındaki taşıtlara ait olanlar değildir” sonucunun yasa kuralından çıkarılması 

mantıksal olarak mümkün değildir. Çünkü, bu cümle yasa kuralının mantıksal eşdeğeri 

değildir. 

Türkçe biçimiyle ifade edildiğinde şu cümle yasa kuralıyla aynı anlamda değildir. Veya en 

azından aynı anlamda olduğuna dair bir garanti verilemez:  “Bazı vergi ve cezalar ile gecikme 

zamları içinde gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul 

edilmeyenler vardır. Bunlar, bu Kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan ticari 

maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu 

amaçla kiraya verdikleri taşıtlar kapsamındaki taşıtlara ait olanlardır”(Yanlış ve/veya 

Doğruluğu Garanti Değil) 

ii- Çevirme Çıkarımları 

“Çevirme  ( Inversion)” iki aşamalı bir işlemdir.  

1- Önce önermenin niteliği(olumlu,olumsuz) değiştirilir; olumlu ise olumsuz, olumsuz ise 

olumlu yapılır.  

2- Önermenin yükleminin olumsuzu alınır. Bu işlemde elde edilen yeni önerme sonuç 

önermesi esas önerme öncül önerme olur. Çevirmenin kuralları şöyledir236:  

a- Tümel Olumlunun Çevriği Tümel Olumsuz Olur 

Örnek : “Vergiyi doğuran olayların tümünün amacı, vergi yönetimi için bir vergi alacağının 

doğması, vergi yükümlüsünün ise bir vergi ödeme yükümlülüğün doğduğunun habercisi 

olmasıdır237 .”  Bu cümlenin çevirme formülüyle ifadesi, “Hiçbir vergiyi doğuran olayların 

                                                             
236 Özlem, 2006, s. 176, 177. (Vergi Hukukuyla ilgili örnekler bana aittir) 
237 Özel, 2005, s. http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005016100.htm, Erişim: 15.12.2010. 
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amacı, vergi yönetimi için bir vergi alacağının doğması, vergi yükümlüsünün ise bir vergi 

ödeme yükümlülüğünün doğduğunun habercisi olmamak değildir” şeklindedir.    

Çevrik ifadenin düzgün bir Türkçeyle yazılışı şöyle olabilir; “Vergiyi doğuran olaylardan 

hiçbirinin amacı, vergi yönetimi için bir vergi alacağının doğması, vergi yükümlüsünün ise bir 

vergi ödeme yükümlülüğünün doğduğunun habercisi olmak dışında açıklanamaz” 

b- Tümel Olumsuzun Çevriği Tümel Olumlu Olur 

Örnek : Emlak Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde bina vergisi mükellefi “...binanın maliki, 

varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa, binaya malik gibi tasarruf eden” olarak tayin 

edilmiştir. Tapu sicilinde kooperatif adına kayıtlı arsa üzerinde inşa olunan binaların da sahibi 

kooperatif olacağından, malikin mevcut olmama hali hiçbir şekilde söz konusu değildir238.  

Bu ifadedeki son cümleyi mantık şablonuyla “hiçbir malikin mevcut olmama hali söz konusu 

değildir” olarak yazabiliriz. Bu cümlenin çevriği, “bütün malikler mevcut olmayan değildir” dir.  

Sonuç olarak yasa kuralından şu anlaşılır: Eğer kooperatif bir arsaya malikse, ortada bir 

malik vardır(o da kooperatiftir) ve bina vergisi mükellefi mutlaka mevcut olan bu maliktir.     

c- Tikel Olumlunun Çevriği Tikel Olumsuz Olur  

Örnek : “Kurumlar vergisi tarhiyatı açısından tam mükellef ve dar mükellef kurum ayırımı 

yoktur. Ancak bazı dar mükellef kurum kazançları sadece KVK’nın 30. maddesi uyarınca 

kurumlar vergisi stopajı usulü ile vergilendirilir” ifadesinin çevriği yapılarak, “bazı dar mükellef 

kurum kazançları sadece KVK’nın 30. maddesi uyarınca kurumlar vergisi stopajı usulü ile 

vergilendirilmez değildir” sonucu çıkartılabilir. 

d- Tikel Olumsuzun Çevriği Tikel Olumlu Olur 

Örnek : GVK 40/1’inci maddesinin parantez içi hükmü ile işle ilgili olarak yapılan bazı 

giderlerin VUK’un ilgili hükümlerine göre tevsik edilemediği hallerde de ticari kazancın 

tespitinde indirim olarak dikkate alınmasına müsaade edilmiştir239 . Sadece bu cümleden 

başka bir vergi hukuku kuralına gerek kalmadan, çevriğiyle şunu çıkarımlarız: “Bazı giderlerin 

VUK’un ilgili hükümlerine göre tevsik edilemediği hallerde ticari kazancın tespitinde indirim 

olarak dikkate alınmasına müsaade edilmemiş değildir.” 

 

 
                                                             
238  Kızılot, 2010, 
http://www.yaklasim.com/insaatmevzuati/read_result.asp?file_name=/insaatmevzuati/kanunlar/003/003005004.htm , Erişim: 
15.12.2010. 
239 Aydın, 2010, s. 102. 
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iii- Devirme Çıkarımları 

“Devirme ( Contraposition)”, önermenin niteliğini(olumlu, olumsuz) ve niceliğini(tümel, tikel) 

bozmadan, öznesinin olumsuzunu yüklem, yükleminin olumsuzunu özne kılarak yeni bir 

önerme elde etmek ve elde edilen yeni önermeyi sonuç, esas önermeyi öncül olarak alıp 

çıkarım yapmaktır. Devirme tümel olumlu ve tikel olumsuz kalıpları için geçerli, tümel 

olumsuz ve tikel olumlu kalıpları için geçersizdir.  

a- Geçerli Devirme Kuralları240:  

1- Tümel Olumlunun Devriği Tümel Olumlu Olur 

Örnek : “Tüm alacakların takibini durduran bir müessese, iflasın ertelenmesi müessesesidir.” 

önermesi devriği ile aynı zamanda şunu da söylemektedir: “İflasın ertelenmesi olmayan tüm 

müesseseler, alacakların takibini durduran olmayan müesseselerdir.”  

Devrik yapının Türkçe söyleyişle ifadesi şöyle olabilir: “İflasın ertelenmesi dışındaki  

müesseselerin tümü alacağın takibini engellemez”  

2- Tikel Olumsuzun Devriği Tikel Olumsuz Olur  

Örnek : Mantık formülüyle yazıldığında,  “bazı dar mükellef kurum kazançları, KVK’nın 30. 

maddesi uyarınca kurumlar vergisi stopajı usulü ile vergilendirilir değildir” önermesinin 

devriği, “bazı kurumlar vergisi stopajı usulü ile vergilendirilir olmayanlar, dar mükellef kurum 

kazancı olmayanlardır.” 

Devrik cümlenin Türkçe yazılması şöyle olabilir: “Kurumlar vergisi stopajı usulü ile 

vergilenmeyen bazı mükellefler, dar mükellef kurum kazancı elde etmeyenlerdir.”   

b- Geçersiz Devirme Kuralları 

1- Tümel Olumsuzun Devriği Tümel Olumsuz Olur 

Örnek : Emlak Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde bina vergisi mükellefi “...binanın maliki, 

varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa, binaya malik gibi tasarruf eden” olarak tayin 

edilmiştir. Tapu sicilinde kooperatif adına kayıtlı arsa üzerinde inşa olunan binaların da sahibi 

kooperatif olacağından, “hiçbir kooperatif arsasında malikin mevcut olmama hali söz konusu 

değildir241”. Bu ifadedeki son cümleyi “Hiçbir malik olmayan kooperatif değildir” olarak ifade 

edebiliriz. Bu ifade, söz konusu kuraldan çıkarılamaz.  

                                                             
240 Özlem, 2006, s. 177. (Vergi Hukukuyla ilgili örnekler bana aittir) 
241  Kızılot, 2010, 
http://www.yaklasim.com/insaatmevzuati/read_result.asp?file_name=/insaatmevzuati/kanunlar/003/003005004.htm , Erişim: 
15.12.2010. 
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Kuraldan çıkarılması mümkün olmayan devirme ifadesi Türkçeye uygun olarak şöyle 

yazılabilir: “Kooperatif olmayan şahısların hiçbirisi malik değildir”.     

2- Tikel Olumlunun Devriği Tikel Olumlu Olur 

AATUHK’nun 7.maddesinin şu kuralını örnek olarak alalım: Borçlunun ölümü halinde, “mirası 

reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik edilir.”  

Yasa kuralındaki tırnak işareti içindeki cümleyi şöyle ifade edebiliriz: Borçlunun ölümü 

halinde, “mirası reddetmemiş mirasçılar varsa onlar hakkında da bu kanun hükümleri 

uygulanır.”  

Devirme formülüyle yazarsak, şu cümle ortaya çıkar. Borçlunun ölümü halinde, “kanun 

hükümleri uygulanmaz ise mirası reddetmiş mirasçılar var  demektir”  

Bu sonuç yasa kuralında zorunlu olarak çıkmayacağından sonuç güvenilmezdir.  

c- Karşı Olma 

“Karşı olma(Opposition)”, birbirine karşı olan iki önermenin birinin doğru veya yanlışlığından 

diğerinin doğru veya yanlışlığını çıkarma işlemidir242: 

Özne ve yüklemleri aynı olan iki önerme, bazen nicelik(tümel, tikel), bazen nitelik(olumlu 

olumsuz), bazen de hem nicelik hem nitelik bakımından ayrılık gösterirse; böyle iki önermeye 

“karşı önermeler” adı verilir243. 

Nicelik açısından karşı olma durumuna “altıklık”, nitelik açısından karşı olma durumuna 

“karşıtlık ve altkarşıtlık” denir. Karşıtlık ve alt karşıtlık, hukuk uygulamasında zıddı ile kanıt 

uygulamasının mantıksal yapılarıdır.  “Zıttı İle Kanıt ( Argumentum e Contratio Mefhum-u 

Muhalif)”, bir yasa kuralının tersinden çıkarılan anlamıdır. Belli hukuksal işlem hakkında, 

kanundan yer alan belli düzenlemeden, bunun tam karşıtı anlam çıkartılması, hakkında 

hüküm bulunmayan zıt davranışı veya hukuksal ilişkiyi düzenlemek için kanundaki açık 

hükmün karşıtı olan bir hükmün ortaya konulması, bir konuda geçerli olan bir hükmün tam 

tersinin, o konunun tam tersi bir konuda geçerli olması şeklinde tanımlanmaktadır244. Bir 

hukuk kuralı belirli bir durumun özelliğini dikkate alarak ona belirli bir sonuç bağlamış ise 

bunun dışında kalan bütün diğer halleri aksi hukuki sonuçlara bağlamak istediği sonucu 

                                                             
242 Kulen, 1972, s. 43. 
243 Kulen, 1972, s. 42. 
244 Saygılıoğlu, 1986, s. 22. 
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çıkar245. Zira, bir hipotez için bir kural koymak, başka hipotezi aksi kurala bağlamak anlamına 

gelir (qui dicit de uno negat altero)246.  

Metin(Sevtap)’e göre, zıddı ile kanıtlama yöntemine; somut olayı çözmeye yönelik olumlu bir 

kural bulunmadığında fakat o olayın karşıtını düzenleyen herhangi bir kural yasada mevcut 

olduğunda da başvururuz. Böylece yasadaki bu olumsuz çözüm benimsenerek karşıt olay 

çözüme kavuşturulur. İşte bu yüzden yani yorum yoluyla bir kural elde ettiğimize göre burada 

bir boşluktan söz etmeyiz247.   

Gözler’in aktarımıyla, Kalinowski’ye göre, kanun koyucunun, “yalnızca”, “sadece”, 

“münhasıran” gibi niceleyiciler kullanması durumunda bu yönteme başvurulabilir248.   

Vergi hukukunda özellikle herhangi bir olay, işlem ve ilişkin vergi konusunda girip girmediği 

konusunda duraksama olursa, o konuda düzenlenmiş bulunan istisna ve muafiyet 

hükümlerinin karşıtına bakılabileceğini düşünüyoruz.  

i- Altıklık 

Özne ve yüklemleri aynı olan iki önerme yalnız nicelik(tümel, tikel) bakımından farklı olursa 

bunlara “altık(Subalternation, Mütedahil)” denilir249. 

Altık önermelerde karşı olma kuralları şöyle açıklanabilir250:  

a- Eğer Tümel Olumlu Ve Tümel Olumsuz Doğru İseler, Bunların Altıkları Olan Tikel Olumlu Ve Tikel 
Olumsuz Da Doğru Olur 

Örnek 1: Bütün hukuk sistemleri zamanaşımına yer vermiştir (Doğru). Bazı hukuk sistemleri 

zamanaşımına yer vermiştir(Doğru). 

Örnek 2: Gelir Vergisi Kanunu’nun 46.maddesinin mantıksal ifadesiyle;  “hiçbir gerçek usulde 

vergilendirilecek ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler basit usule döner 

değildir(dönemezler) (Doğru)”, buna göre, “bazı gerçek usulde vergilendirilecek ve gerçek 

usulde vergilendirilen mükellefler basit usule döner değildir(dönemezler) (Doğru).”  

Bu örnekte, yasa kuralının yorumlanmasında, “bazı”nın içi en az bir mükellef olmak üzere, 

tek tek mükelleflerin hangileri olduğu belirtilerek yorumlanarak doldurulabilir ve bu yorumlar 

doğru olur. 

 
                                                             
245 Metin S. , 2002, s. 267. 
246 Gözler 1998, s. 176. 
247 Metin S. , 2002, s. 268. 
248 Gözler 1998, s. 177. 
249 Özlem, 2006, s. 170. 
250 Öner, 1978, s. 86,87. (Vergi Hukukuna ilişkin örnekler bize aittir) 
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b- Eğer Tümeller Yanlış İseler Onların Altıkları Olan Tikeller Bazen Doğru Bazen Yanlış Olurlar 

Vergi Hukuku kurallarının yorumunda, yanlış olan tümel önermelerden doğru tikel 

önermelere ulaşma metodunun güvenilirliği bulunmamaktadır.  

Örnek 1:  MTVK’nun 5.maddesi’ne göre bütün motorlu taşıtlar (I) Sayılı Tarifede yer 

almaktadır (Yanlış), MTVK’nun 5.maddesi’ne göre bazı motorlu taşıtlar (I) Sayılı Tarifede yer 

almaktadır (Doğru) 

Örnek 2: Bütün iratlar menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiştir(yanlış), bazı iratlar 

menkul sermaye olarak kabul edilmiştir (Doğru)   

Örnek 3: VUK’un 13.maddesine göre, hiçbir mücbir sebep yer sarsıntısı değildir (Yanlış), 

VUK’un 13.maddesine göre, bazı mücbir sebepler yer sarsıntısı değildir (Doğru) 

Örnek 4: VUK’un 322.maddesine göre, bütün değersiz alacaklar tahsil imkanı zor olan 

alacaklardır (Yanlış), VUK’un 322.maddesine göre, bazı değersiz alacaklar tahsil imkanı zor 

olan alacaklardır (Yanlış). 

c- Eğer Tikeller Doğru İseler, Bunların Altıkları Olan Tümeller Bazen Doğru. Bazen Yanlış Olurlar 

Vergi Hukuku kurallarının yorumunda, doğru tikel önermelerden yanlış tümel önermelere 

ulaşma metodunun güvenilirliği bulunmamaktadır.  

Örnek 1: VVİVK’nun 3/a.maddesine göre, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, 

sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler….Veraset ve 

İntikal Vergisinden muaftır. 

Bu kuralı şöyle okuyabiliriz:  “Bütün Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal 

sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler Veraset ve İntikal 

Vergisinden muaftır (Doğru)”. Aynı anda şu da doğrudur: “Bazı251 Amme idareleri, emekli ve 

yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler 

Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır (Doğru).” 

Örnek 2: Bazı kurumlar kurumlar vergisi mükellefi değildir(Doğru), hiçbir kurum kurumlar 

vergisi mükellefi değildir(Yanlış).  

 

                                                             
251 Kapsam içine giren mükellefleri tek tek belirleyerek listelediğimizde, ancak kapsamın tümünü saymadığımızda. 
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d- Eğer Tikeller Yanlış İse, Onların Altıkları Olan Tümeller De Yanlıştır 

Örnek :ÖTVK’nun 2/1-d.maddesine göre, motorlu araç ticareti yapanlar:  II) sayılı listedeki 

mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge 

bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit 

edilenleri olarak tanımlanır.  

Bu kural, motorlu araç ticareti yapanlardan ilgili bentte sayılanların(bazılarının) kapsamına 

girenlerin yasaya göre motorlu araç ticareti yapanlar olarak kabul edildiklerini belirler. O 

halde bu kural kapsamı dışındaki motorlu araç ticareti yapanların(başka bazılarının) yasa 

kapsamındaki motorlu araç ticareti yaptığı önermesi yanlış olacaktır. Bu önermenin yanlışlığı, 

aynı zamanda bütün motorlu araç ticareti yapanların yasa kapsamında olduğu önermesinin 

de yanlış olması anlamına gelmektedir.     

ii- Karşıtlık 

Özne ve yüklemleri aynı olan iki tümel önerme yalnız nitelik bakımından farklı bulunur ve bu 

önermelerin ikisi de tümel olursa; bunlara “karşıt(Contrary, Mutezad)” adı verilir252. 

Karşıt Önermelerde Karşı Olma Kuralları253: 

a- Eğer Tümel Olumlu Doğru İse, Tümel Olumsuz Yanlış Olur 

Örnek : Bütün hukuk sistemleri zamanaşımına yer vermiştir (Doğru). Hiçbir hukuk sistemi 

zamanaşımına yer vermemiştir (Yanlış). 

b- Eğer Tümel Olumsuz Doğru İse, Tümel Olumlu Yanlıştır 

Örnek 1: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 46.maddesini mantıksal ifade biçimiyle şöyle 

yazabiliriz: “Hiçbir gerçek usulde vergilendirilecek ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler 

basit usule döner değildir(dönemezler)” (Doğru), buna göre bu önermeden “bütün gerçek 

usulde vergilendirilecek ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler basit usule dönebilirler” 

önermesinin çıkarılması mümkün değildir. 

Örnek 2:  KVK’nun 4/1-e. maddesini mantıksal ifade biçimiyle şöyle yazabiliriz: “Hiçbir 

kurumlar vergisi mükellefi, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik 

kurumları değildir”(Doğru), buna göre, “bütün kurumlar vergisi mükellefleri, kanunla kurulan 

emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumlarıdır” önermesinin çıkarılması 

yanlıştır. 

 

                                                             
252 Özlem, 2006, s. 168. 
253 Öner, 1978, s. 84,85. (Vergi Hukukuna ilişkin örnekler bize aittir) 
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c- Eğer Tümel Olumlu Yanlış İse, Tümel Olumsuz Doğru Veya Yanlış Olabilir 

Örnek : Bütün teslimler KDV nin konusuna girer(Yanlış), hiçbir teslim KDV konusuna 

girmez(Yanlış). 

d- Eğer Tümel Olumsuz Yanlış İse, Tümel Olumlu Doğru Veya Yanlış Olabilir 

Örnek : VUK’un 13.maddesine göre, hiçbir mücbir sebep yer sarsıntısı değildir (Yanlış), 

VUK’un 13.maddesine göre, bütün mücbir sebepler yer sarsıntısıdır (Yanlış), 

Demek ki, karşıt tümel önermelerden birisi doğru ise, onun karşıtının yanlış olduğu 

söylenebilir. Fakat eğer birisi yanlış ise, diğerinin doğru veya yanlış olduğu söylenemez. 

Yorumcunun, tümel olumsuz bir yasa kuralı, ilke veya tümel olumsuz biçime büründürülen bir 

üst yargı kararına dayanarak tümel olumsuz veya olumlu çıkarımlarının güvenilirliği 

bulunmamaktadır.   

iii- Altkarşıtlık 

Özne ve yüklemleri aynı olan iki tikel önerme yalnız nitelik bakımından farklı bulunursa 

bunlara “altkarşıt(Subcontrary, Taht-ı Mutezad)” denir254.  

Alt-Karşıt Önermelerde Karşı Olma kuralları255: 

a- Eğer Tikel Olumlu Doğru İse, Tikel Olumsuz Doğru Veya Yanlış Olabilir 

Örnek 1: GVK 40/1’inci maddesinin parantez içi hükmü ile işle ilgili olarak yapılan bazı 

giderlerin VUK’un ilgili hükümlerine göre tevsik edilemediği hallerde de ticari kazancın 

tespitinde indirim olarak dikkate alınmasına müsaade edilmiştir256 (Doğru), bazı giderlerin 

VUK’un ilgili hükümlerine göre tevsik edilemediği hallerde ticari kazancın tespitinde indirim 

olarak dikkate alınmasına müsaade edilmemiştir (Doğru), 

Örnek 2: Bazı fiiller hesap ve muhasebe hilesi kapsamına girerler(Doğru), bazı fiiller hesap 

ve muhasebe hilesi kapsamına girer değildir(girmezler)(Doğru). 

Yorumcunun tikel olumlu yasa önermesinden çıkardığı tikel olumsuz önermelerin 

doğruluğunu kesin olarak ileri sürmesi mümkün değildir. 

b- Eğer Tikel Olumsuz Doğru İse, Tikel Olumlu Doğru Veya, Yanlış Olabilir 

Bu formda yapılan bir çıkarım şöyle olabilir: Mantıksal ifade kalıbı açısından; KDVK’nun 17/4-

d.maddesine göre, bu Kanunun 1/3-f.maddesinde(GVK’nun 70.maddesinde belirtilen mal ve 

hakların kiralanması işlemleri) vergiye tabi olarak sayılan işlemlerden bazılarına KDV 

                                                             
254 Özlem, 2006, s. 169. 
255 Öner, 1978, s.  85,86. (Vergi Hukukuna ilişkin örnekler bize aittir) 
256 Aydın, 2010, s. 102. 
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hesaplanır değildir. Bu ifadenin güncel Türkçe açısından alt karşıtı şöyledir: KDVK’nun 17/4-

d.maddesine göre, bu Kanunun 1/3-f.maddesinde(GVK’nun 70.maddesinde belirtilen mal ve 

hakların kiralanması işlemleri) vergiye tabi olarak sayılan işlemlerden bazıları KDV’den 

istisnadır. 

Bu sonuç da mantıksal açısından kesin bir güvenilirlik taşımamaktadır. 

c- Eğer Tikel Olumlu Yanlış İse, Tikel Olumsuz Doğrudur 

Örnek : KDVK’nun 9. maddesi ile vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının 

ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden 89, 91 ve 

95  Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile bazı kurum ve kuruluşların bu Tebliğlerde belirlenen 

hizmet alımları tevkifat uygulaması kapsamına alınmış, tevkifat uygulamasının usul ve esasları 

belirlenmiştir.  

91 Seri No.lu KDV GT’nin (A/2) Bölümünde katma değer vergisi tevkifatı yapması gereken kurum 

ve kuruluşlar(bazıları) sayılmış; (A/3) Bölümünde de Tebliğ’de sözü edilen kuruluşların; yapım 

işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre 

bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım 

ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri alımlarının KDV 

tevkifatına tabi tutulacağı açıklanmıştır.  

Bu durumda, mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri alımlarından stopaj hesaplanır 

değildir(hesaplanmaz) şeklindeki önerme yanlış olacaktır. O halde mühendislik-mimarlık ve etüt-

proje hizmetleri alımlarından stopaj hesaplanır önermesi doğru olacaktır. 

d- Eğer tikel olumsuz yanlış ise, tikel olumlu doğrudur. 

Örnek : Bazı faturalar defterlere kaydedilmemiştir (Yanlış)(tam tersi tespitler vardır), bazı 

faturalar defterlere kaydedilmiştir(Doğru) 

iv- Çelişiklik 

Özne ve yüklemleri aynı olan iki önerme, hem nicelik hem nitelik bakımından farklı olurlarsa; 

bunlara da “çelişik(Contradictory, Osm.Mütenakız)”  adı verilir257.  

Tümel olumlu ile tikel olumsuz, tümel olumsuzla tikel olumlu önermeler çelişiktir. Çelişik 

önermelerden biri doğru ise diğeri mutlaka(zorunlu olarak) yanlış çıkar. Biri yanlışsa, diğeri 

                                                             
257 Özlem, 2006, s. 173. 
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mutlaka doğru olur258. Hukuk uygulamasında karşı anlamından kanıt yönteminin bir formu da 

çelişikliktir.  

Örnek 1: VVİVK’nun 3/a.maddesine göre, bütün kamu kurumları, emekli ve yardım 

sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler 

Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır (Doğru). O halde, bazı kamu kurumları, emekli ve 

yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler 

Veraset ve İntikal Vergisinden muaf değildir (Yanlış). 

Örnek 2: KVK’nun 4/1-e.maddesine göre, hiçbir kurumlar vergisi mükellefi, kanunla kurulan 

emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları değildir(Doğru), bazı kurumlar 

vergisi mükellefleri, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik 

kurumlarıdır(Yanlış). 

Yasa kuralları arasında çelişki bulunması mümkündür. Eğer bir yasa açıkça yürürlükte 

olduğu halde diğer bir yasa maddesiyle çelişiyorsa burada bir yorum sorunu doğacaktır.  

Çelişki durumunda uyumsuz kuralların her ikisinin de aynı anda geçerli olması olanaksızdır. 

Sadece bir tanesi doğru olabilir ve biri doğru olduğunda diğeri yanlış olmalıdır. Bu mantığın 

özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olanaksızlığı temel yasalarının zorladığı bir durumdur. 

Farklı derecedeki ve uyumsuz olan normlar arasındaki çelişki, “özel kural genel kuralı 

ortadan kaldırır (lex specialis derogat legi generali)” ilkesinin uygulanması ile 

çözümlenecektir. Eşit derece ve farklı zamansal geçerlilikteki normlar için “sonraki kural 

öncekini ortadan kaldırır (lex porterior derogat priori)” ilkesi ile çözümlenir259.  

Kelsen, çelişkili hukuk kurallarına ilişkin çözümlemede, önceki dönemlerinde yukarıdaki 

görüşü savunmuştur. Daha sonraki dönemlerinde çözümü yargıcın vereceği karara 

bırakmıştır. Normlardan hangisinin geçerli hangisinin geçersiz olacağını pozitif hukuk düzeni 

içinde yargı kararının belirleyeceğini söylemiştir260.   

C- Alexy’nin Dâhili Gerekçelendirme Kuralları Açısından Kapalı Lâfzî 
Yorum 

Alexy’nin dahili gerekçelendirme kuralları, başka(harici) bir önerme kaynağına gerek 

kalmadan, yasa kuralının içerdiği genel normu temel önerme yapmanın kurallarıdır. Bu 

                                                             
258 Öner, 1978, s. 87. (Vergi Hukukuna ilişkin örnekler bize aittir) 
259 Metin S. , 2002, s. 238. 
260 Metin S. , 2002, s. 241. 
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yönüyle “kapalı lâfzî yorum”un bir formudur.  Söz konusu kurallar aynı zamanda temel 

mantıksal çıkarımın da formudur.  

“Zor dava” niteliğinde olmamakla birlikte, terimlerin anlamının belirlenmesinde vergi hukuku 

sistematiğine başvurulan kapalı sistematik yorum yöntemi veya bazı yeni ve zor vergi hukuku 

uyuşmazlıklarında, yasa kuralının anlamının belirlenmesinde “açık sistematik yorum” veya 

“ilkelere dayalı amaçsal yorum” eylemi gereklidir. Peş peşe gelen benzer vergi davalarında, 

bu yorum türleri sonucu, uyuşmazlığı çözen genel kural hakkında hukuki bilinç gelişmiş, 

yerleşikleşmiş ve böylece yasa kuralının anlamının ne olduğuna ilişkin genel bir kabul 

oluşmuş olabilir. Bu aşamadan sonra yeni yorumcular için artık gerekli olan şey, dâhili 

gerekçelendirme kurallarına uygun olarak yorum yapmaktan başka bir şey olmamalıdır.      

Alexy’nin “Dahili gerekçelendirme”nin formu şöyledir(Numaralandırma Alexy’e aittir)261:  

 (J.1.1.)  (1) (x) (Tx → ORx) 

              (2) Ta 

              (3) ORa 

(1), evrensel(genel) bir norm(yasa kuralına dayalı olarak ileri sürülen genel kural veya yasa 

kuralının açık anlamı); (2), normda tasvir edilen hukuki sonuçların uygulanmasına ilişkin fiili 

koşulların tasviri; ve (3) ise, karar, yani hukuki sonuçlar hakkındaki normatif ifadedir. Bu 

şemada (x), doğal ve hukuki şahsiyetler alanındaki birey değişkeni; “a” bireysel bir sabit 

(belirli bir birey), mesela özel isim; “T”(bireyin eylemi), kişilerin karakteristiği olarak, (1) 

normundaki faal olgulara uygun, herhangi bir tercih edilmiş kompleksite düzeyindeki bir 

yüklem; ve “R”(bireyin eylemine göre çıkarımlanan ve bireyin uyması gereken sonuç) de, 

norm-öznesinin yapması gerekeni ifade eden kompleks bir yüklemdir262.  

Değerlendirmeye açık terimlerin kesin anlamını ortaya koyabilmek için, semantik bir kural 

formüle edilmelidir. Bu kural kompleks “M” niteliklerinin bulunduğu bir durumda, (kişi, fiil 

yahut durum gibi) bir şeyin “T” olduğunu söyleyecektir263: (Belirliliğe ulaşma formu) 

(x) (Mx → Tx)  

Bir şeyin M olup olmadığı açık değilse, bir kural formüle edilmelidir: 

(x) (M1x → Tx) 

                                                             
261 Feteris 2010, s. 174. 
262 Feteris 2010, s. 174. 
263 Feteris 2010, s. 175. 
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ve bir şeyin M1 olup olmadığı açık değilse, bir kural formüle edilmelidir: 

(x) (M2 → M1x) 

Ve bu böyle devam edip gider. 

Söz konusu kuralları kapalı lafzi yorumun bir ön aşaması olarak değerlendirebiliriz. Bu ön 

aşama, genel kuralda(yasa kuralında) tanımlanan kavramın anlamının pekiştirilmesi 

aşamasıdır. Bazı incelenen kavram ve olayların yasanın tanımlamasıyla özdeş olduğu kabul 

edilir.  Bu aşamada odaklanılan şey, onun neden yasada veya genel kuralda tanımlanan şey 

olduğunun gerekçelendirilmesi yapıldıktan sonra genel kuralın gerekçelendirme formunun 

içinde olduğu iddiasıdır.      

Bu aşamaya gerek olduğu durumlarda, daha kompleks bir dahili gerekçelendirme formuna 

(J.1.2) başvurulur: 

(J.1.2) (1) (x) (Tx → ORx) 

           (2) (x) (M1x → Tx) 

           (3) (x) (M2x → M1Rx) 

           (4) (x) (Sx → Mnx) 

           (5) Sa 

           (6) ORa264    

(J.1.2)’yi vergi hukuku ile ilgili şöyle örnekleyebiliriz:  

(1) VUK’un 359/a-2.maddesinin birinci cümlesine göre, defter, kayıt ve belgeleri 

gizleyenler(T)  hakkında  on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını(OR) 

söyleyen yasa kuralıdır.  

(2) VUK’un 359/a-2.maddesinin ikinci cümlesine göre, bir kişi inceleme sırasında vergi 

incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerini ibraz etmemişler ise(M1), bu kuralın 

uygulanmasında gizleme (T) olarak kabul edilir.  

(3) Gizleme olarak kabul edilen durum(M2) gerçekleşirse onun (M1) olduğunu savunan ifade.  

(4) Somut gizleme olarak kabul edilen durumu gerçekleşmiş(S) o halde (M) gerçekleşmiştir.   

                                                             
264 Feteris 2010, s. 176,177. 
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(5) Bay A dava konusu somut olayda somut olarak tanımlaman gizlemeyi yapmıştır(Sa). 

(6) O halde Bay A, sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaktır(Ora).265 

Alexy açısından baktığımızda, yorumun böyle bir form içinde gerçekleştirilmesinin iki açıdan 

önemi vardır. Birincisi, eğer kuralın anlamı açıksa yargı kararının otomatik olarak 

çıkarsanması mümkün olur. Ancak bu otomatik çıkarım tek aşamada değil, büyük öncülün ve 

orta terimin elde edilmesinin birkaç aşamada gerçekleşme sürecini tanımlar. Bu olgu genel 

kabul gördükten sonra elde edilen anlama dayalı yorum, kapalı lâfzî yorumdur. Diğer bir 

önemi, dahili gerekçelendirmenin aksaklıklarının görülmesidir. Eğer böyle bir durum varsa bu 

durumda kendisinin harici gerekçelendirme kuralları olarak adlandırdığı kurallar 

uygulanmalıdır266. Harici gerekçelendirme kuralları, pozitif normda açıkça yazılı olmayan, 

yorumcu tarafından ortaya konması veya belirli hale getirilmesi gerekli normların öncül olarak 

alındığı gerekçelendirme formuna karşılık gelmektedir. Bizim terminolojimizde bu tür bir 

                                                             
265 (M2) ve (Sa) Örnekleri:  

1- Dn.4. D.’nin, 26.03.1990 tarih ve E.1987/4156, K. 1990/1074 sayılı Kararı: “Tecil talebinin yerinde olup olmadığının 
tespiti amacıyla defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin kaçakçılık cezalı tarhiyata dayanak alınamaz.”  

(M2)Tecil talebi yeterli olduğu halde defter ve belgelerin ibraz edilmemesi. (M1)VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci 
cümlesindeki gizleme suçudur.  

(Sa)Bay A , tecil talebi yeterli olduğu halde defter ve belgeleri ibraz etmediğinden VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci 
cümlesindeki gizlemeyi yapmıştır.  

2- Yrg. 9. CD.’nin, 10.12.1999 tarih ve E.1996/3378, K. 1999/7656 sayılı Kararı: “Sanığın işi terki nedeniyle elinde kalan 
belgelerin iptali için istenilmesi halinde defter ve belgeleri ibraz etmeme suçunun yasal unsurları oluşmaz.” 

(M2 olmayan)İşi terk nedeniyle elde kalan belgelerin iptali için istendiği halde mükellef ibraz edilmemesi. (M1 olmayan)Bu 
eylem, VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizleme suçu olarak kabul edilemez.   

(Sa olmayan)Bay A, işini terk etmiştir.  Vergi Dairesi, kendisinden elinde kalan belgeleri iptal etmek için istediği halde, bu 
belgeleri ibraz etmemiştir. Bu eylem, VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizleme değildir.  

O halde bundan ORa sonucu çıkmaz.     

3- Dn. 3. D.’nin, 15.12.1989 tarih ve E. 1989/1119, K. 1989/2831 sayılı Kararı: “İşyerinin vergi incelemesine müsait 
olmadığına dair bir tespit yapılmaksızın, defterlerin daireye getirilmesi isteğine uyulmaması ibraz etmeme eylemi sayılmaz.” 

(M2) İşyerinin vergi incelemesine uygun olmadığına ilişkin bir tespit varsa, defterlerin vergi dairesine getirilmemesi, (M1) 
VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizlemedir. 

(Sa)Bay A,  işyerinin vergi incelemesine uygun olmadığına ilişkin bir tespit olduğu halde defterlerini vergi dairesine 
getirmemiştir.  

4-  Yrg. 11. CD.’nin, 23.02.2000 tarih ve E. 2000/584, K. 2000/598 sayılı Kararı: “Vergi incelemesi için istenen kanuni 
defter ve belgelerin 213 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde gösterilen mücbir sebeplere veya kastı kaldıran diğer nedenlere 
dayanmadan yetkililere ibraz edilmemesi halinde müsnet suçun oluşacağı dikkate alınarak, istenen defter ve belgelerin evin 
bodrumunda çıkan yangın sonucu ibraz edilemediğine ilişkin savunmanın, yangın raporu ve soruşturma yapılmış ise dosyası 
celbedilip incelenerek değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik 
soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. “ 

(M2 olmayan) Defter ve belgelerin mücbir sebep veya kastı kaldıran diğer nedenlerle teslim edilememesi.  (M1 olmayan)Bu 
eylem, VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizleme suçu olarak kabul edilemez. 

(Sa olmayan) A şahsı defter ve belgelerini mücbir sebep dolayısıyla teslim etmiştir. Bu eylem, VUK’nun 359/a-2.maddesinin 
birinci cümlesindeki gizleme değildir.   
266 Feteris 2010, s. 179. 
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yorum açık lafzi, açık sistematik ve ilkelere dayalı amaçsal yorum  türlerinde ve kıyas 

uygulamasında kendini gösterir.     

II- AÇIK LÂFZÎ YORUM  

Lâfzî yorumda, salt mantıksal bakış açısından daha derin bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu 

düşünüyoruz. Bu bakış açılarından birincisi, dilin yapısal karakterini yorumun bir unsuru 

olarak gören yaklaşım oluşturur; ikincisi ise anlam belirsizliğini dikkate alarak bunun 

çözümüne yönelik “formel yöntemleri” kullanan yaklaşımdır. 

A- Dilin Yapısal Karakterini Dikkate Alan Yaklaşım 

1- Kavram 

Vergi Usul Kanunu’nun 3/A. Maddesindeki “lafzı…ile hüküm ifade eder” kuralı, hukukun 

dilbilimsel analizine bir gönderme olarak yorumlanabilir. Lâfzî bir yorumun, lafzı açıksa 

hukuki uygulama içinde yeterli görülmesi ve açık anlam üzerinden hüküm verilmesi 

mümkündür. Ancak genel olarak dil ve özel olarak hukuk dili ve daha özelde vergi hukuku 

dili, görünürdeki lafzı dışında, görünürün derininde yapılar içeren bir sistemdir. Saussure gibi 

yapısalcı dilbilimciler açısından bakarsak, lâfzî yorumda daha derin bir perspektife kapı 

aralanır.   

Riccoeur’a göre, cümle daha büyük yahut daha kompleks bir kelime değildir, o yeni bir 

varlık(entity)tır. O, kelimelere ayrıştırılabilir, fakat kelimeler kısa cümlelerden başka bir şeydir. 

Bir cümle, parçalarının toplamına indirgenemez bir bütündür. O, kelimelerden meydana gelir, 

ancak kelimelerden türetilmiş bir fonksiyon değildir267.  

Bu noktada, “açık lâfzî yorum” kavramına ihtiyaç bulunmaktadır. “Açık lâfzî yorum”da “lafız” 

veya “söz” deyip geçemeyeceğimiz ve yasanın açıkça yönlendirdiği bir “dil” analiziyle karşı 

karşıyayız. Yasa metninde kullanılan kelimeler soyutlama, bilgi işleme ve depolama, iletişim 

araçlarıdır. Yasada kullanılan kelimeler sadece yorumlanan pasif varlıklar değildir. Bunlar, 

yorumcu için bir pencere işlevi görür ve anlama ilişkin algısına yön verir.    

Saussure, dilin bir adlar dizini değil bir sistem olduğunu ortaya koymaktadır268.  Saussure’a 

göre, “gösterge”, kavramla imgenin birleşimidir, “kavram” yerine “gösteren” terimi 

kullanılmalıdır. Göstergeler birer soyutlama değil gerçek nesnelerdir. Saussure’a göre 

göstergenin oluşumu nedensizdir ve akıl yürütme kurallarına aykırıdır. Ama aklımız bunu 

yine de bir düzene sokarak nedensel görünüm kazandırır. İnsan aklı dille bağıntıları kurar; 

                                                             
267 Ricoeur 2007, s. 11. 
268 Altuğ, 2001, s. 175. 
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bunlar göstergelerin nedenini değil ancak göstergelerden yola çıkarak dil hakkında akla 

dayalı değerlendirme yapmamızın temelini sağlar269.  

Saussure dilin eş süremli ve art süremli analizine değinir. “Eşsüremli(Senkronik, 

Synchronique) analiz”, dili değişim olgularından soyutlar. “Ardsüremli(Diyakronik, 

Diachronique) analiz” de, dilin değişim olgusu göz önüne alınarak bir cevap bulmaya 

çalışır 270 . Bu iki kavram, yasanın burada anlatılan anlamdaki lafzi yorumun dinamik bir 

yapısal analize referans verdiği şeklinde farklı bir pencere sunmaktadır. Eşsüremli bakış 

açısı, söz konusu yapısal analizin durağan yapısına ve ardsüremli bakış açısı bu yapıdaki 

değişimleri esas alır.  

Eşsüremli analiz ve ardsüremli analizi Ricoeur, “mesaj” ve “kod” , kavramlarıyla açıklar.  

Mesaj ve kod zamana aynı tarzda ait değildir. “Mesaj”, zamanın artsüremli boyutunu 

oluşturan olaylar silsilesindeki geçici olaydır, oysa “kod”,  zaman içindeki eşsüremli unsurlar 

takımı, yani, eş zamanlı bir sistemdir. Mesaj maksatlıdır; o bir kimsenin söylemek istediği 

şeydir. Kod anonimdir ve tasarlanmış değildir, yapısal ve kültürel bilinç dışı anlamında bilinç 

dışıdır271.    

Yorumlanacak vergi hukuku kuralında anlam, o kuraldaki açık-seçik mesajın 

çözümlenmesiyle belirlenmeye çalışılıyorsa, eylemin klasik anlamdaki kapalı lafzi yorumu 

söz konusudur. Bu yorumda temellendirme mantıksaldır. Ancak, anlam belirleme,  kod’un 

çözümlenmesi üzerinde odaklanıyorsa, vergi hukukunun dilini yorumlamak, sosyal yaşamda 

gerçekte yaşanan ne ise onun resimlerinin yansıdığı bir semboller sistemini çözümlenmek 

anlamına gelmektedir. Bu sistem yapısal bir bütünlük oluşturur. Dilin yapısal analiziyle 

semboller sistemi çözümlenerek sosyal yapı deşifre edilebilir.   

Wittgenstein da Ricoeur ile aynı görüşü savunur. Ancak ona göre, göstergeler gerçek 

nesnelerin veya gerçekte yaşananların değil toplumsal kurumların temsilcileridir. Örneğin, 

para, mülkiyet, evlilik, yetki..v.b… bu kurumlar, konuşma ve düşünme sistematiği içinde 

çözümlenebilir. Kurum, kolektif bir özgöndergeli etkinlik kalıbıdır. Kurallara uyma, bu kalıplara 

ilişkin süreçlere göre gerçekleştirilir. Toplumsal kurallar, kurumların açıklayıcı gücüyle 

açıklanır başka bir dayanağı yoktur. Tüm bu ilişki dilin içinde yapılar halinde yer alır272.          

Saussure’un dilin göstergeler dizgesi olarak imgeleri kucaklayan bir bütün ve yazının ise 

bunları somutlaştıran biçimi olduğu söyleminin273 aynısı kanımca vergi hukuku kuralları için 

                                                             
269 Saussure, 2001, s. 190,191. 
270 Saussure, 2001, s. 84. 
271 Ricoeur 2007, s. 6. 
272 Bloor, 2002, s. 228-231. 
273 Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, 2001, s. 44,45. 
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de söylenebilir. Hukuk ilkeleri, değerleri ve hukukun amacı imgeleri, hukuk metni olan yasada 

somutlaşır. Amaç ve değerlere ilişkin imgelerin, somut hukuk kuralına dayalı çıkarımları 

(hükümleri) belirleyeceği şüphesizdir. Wittgenstein açısından baktığımızda, yasadan sadece 

kelime karşılıklarına bağlı olarak bir anlam çıkarımı değil, o yasanın yansıttığı toplumsal 

ilişkiler ağına ulaşarak, yasanın aslında kim için ne arzu ettiğini anlamak olanaklıdır. Bu arzu, 

siyasal ve ekonomik sistemin hakim unsurlarının arzularıdır. Bu bakış açısına göre, hukuk dili 

olarak vergi hukuku kuralları, toplumsal iktidar ilişkilerini, mülkiyet algılarını, özgürlükler 

hakkındaki kabulleri, ekonomik ve siyasal ilişkileri, geçerli ideolojiyi, hangi çıkar grubunun 

etkili olduğunu, etik, ahlaki ve genel hukuk ilkelerini ..v.b gösterir. 

Wittgenstein ve Saussure açısından vergi hukuku yorumuna baktığımızda, yorumladığımız 

vergi hukuku kuralının ekonomik ve siyasal ilişkiler, geçerli ideoloji, etkili çıkar grubu, etik, 

ahlaki ve genel hukuk ilkeleri gibi göstergeler, akıl yürütmenin nedensellik temelini yani 

meşru temel önermelerin dayanağını oluşturur. Saussure’cu ve Wittgenstein’ın yaklaşımın bu 

kurgusu, pragmatik yorumda ilk öncül(nedensel veya akla dayalı olmadan doğru kabul edilen 

ve akıl yürütmeye temel teşkil eden öncül) sorununu çözmüş gibi görünmektedir ve bu 

yönüyle oldukça önemlidir.  

Chomsky’nin teorisine göre, dilde üç özellik bulunmaktadır. Yüzeysel yapı, derin yapı, 

dönüştürücü yapı. “Yüzeysel(biçimsel) yapı”, mevcut cümlenin klasik cümle çözümlenmesine 

göre öğelerine ayrılabilen ve isimlendirilebilen kısımdır. “Derin yapı”, anlamı çıkarmak için 

gerekli bilginin çoğunu taşıyan temel biçimdir. Ve “dönüştürücü yapı”, bir yapıyı başka yapıya 

dönüştüren kurallardır.  Chomsky, “dilin anlamsal yapısında bir değişmezlik olduğunu ve dilin 

dönüştürücü yapısı ile ifade ne kadar farklı olursa olsun insan zihni bu anlamı o ifadede 

görebilir” der. Bu yönüyle, yorum ve dilin kullanımı özgür bir yaratma sürecidir274. Yorumcu, 

dilin penceresine bağımlıdır ancak bir özgürlük alanı içinden bakar ve yüzeysel yapının 

anlaşılmasıyla sınırlanmış değildir. 

Diğer taraftan, salt mantıksal ve pragmatik boyutlar açısından iki farklı lafzi yorum 

yaklaşımına Ricoeur açısından bakıldığında farklılıktan değil farklı gibi görünmekten söz 

edilmesi gerekir. Ricoeur’cu bakış açısından, salt mantıksal analizi esas alan kapalı lafzi 

yorumla, lafzi yapının pragmatik boyutunu esas alan açık lafzi yorum arasındaki ilişki 

hakkında şunları söylenebilir: “Lafzi yorumun iki anlam düzeyi vardır. “Kelime karşılığı anlam” 

ve “artı anlam”. Kelime karşılığı anlamın üstüne eklenen artı anlamda salt mantıksal lafzi 

yorumun kabulü yatmaktadır. Bu artı anlam, kelime karşılığı yorumun kalıntısıdır. Burada, 

aslında iki ayrı anlam değil, daha ziyade bir anlam düzeyinden diğer anlam düzeyine bir 
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nakliyat vardır. Bu nakliyat, kelime karşılığı lafzi anlam aracılığıyla artı anlamı, bütüncül 

anlamda asimile eden bir harekettir275. Hiçbir artı anlam, o metni ifade eden kişinin kastettiği 

anlamı tahrip edemez.      

2- Uygulama:Çıkar Analizi 

Vergi hukukunda, lafzi yorumun kapalı ve açık veya diğer bir deyimle yüzeysel ve derin 

boyutuna ilişkin şöyle bir karşılaştırma yapılabilir: 

Kapalı(yüzeysel) ve açık(derin) lafzi yorum karşılaştırması için gelir ve kurumlar vergisi 

kanununda düzenlenmiş istisna ve muafiyet uygulamaları güzel bir örnektir.  

Gelir Vergisi Kanununda, muaflık 9.,10.,11.,12.,13.,14. ve 15. maddelerinde, istisnalar ise; 

16.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29. ve 30. maddelerinde düzenlenmiştir.  

Kurumlar Vergisi Kanununda muaflık 7. maddesinde, istisnalar ise 8. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

Kimin vergiden muaf ve hangi gelirin vergiden istisna olduğuna ilişkin bir yorum bu kurallarda 

yer alan ifadelerin kelime karşılığına bakılarak çözümlenir. Çözümlemede, yasanın ruhu veya 

eleştirisine değinilmez. 

Aynı Kanunların derin lafzi yorumu başka bir şeydir. Bunu dilin yapısal yönünü dikkate alan 

açık lafzi yorum olarak kavramlaştırmak uygundur.  Derin lâfzî yorum açısından, kimin 

vergiden muaf ve hangi gelirin vergiden istisna olduğunun çözümlenmesinde, örneğin, af 

yasalarının, menkul değerlerin vergilendirme rejiminin, cezalandırmaya ilişkin 

düzenlemelerin, beyan edilmemiş servetin verginin konusu olup olamayacağına ilişkin 

kurallar, yasa kuralının anlam ve amacına aykırı ancak lafzına uygun yorumlanabilirliği gibi 

hususlar da dikkate alınmalıdır.    

Burada, kim? , ne? , hangi? nin cevabı daha derinlikli ve genelleştirilmiştir. Verilen cevap, 

yüzeysel lafzi yorumda olduğu gibi, formel bir akıl yürütmeyle veya diğer bir deyimle 

altlama/indirgeme(subsumsiyon) yoluyla, belli bir kişi hakkında somutlaştırılmış bir yargı 

kararı olarak belirmez. Dilin yapısal yönünü dikkate alan lafzi yorum, daha çok grupların, 

kesimlerin ve sınıflardan kimilerinin söz konusu vergiyi yüklendiği veya yüklenmediğinin, 

hangi grupların, kesimlerin ve sınıfların vergi kanunları kapsamına alınıp alınmadığının 

analizi yapılır. Buradan siyasal ve ekonomik sistemin nasıl işlediği, siyasal sistemin 

demokratik standartlar açısından pozisyonu gibi soruların cevapları aranır.  
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Bu tür bir yorum, anayasal bir yargılama açısından temel alınacak veriler sunabildiği gibi 

amaçsal yorumun bir parçası olan “anayasaya uygun yorum”un da yardımcı kaynaklarından 

birisidir.      

Tüm bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, yasanın “lafzı ile hüküm ifade eder” kuralının derin 

anlamından hareket edildiğinde, lâfzî yorum, klasik literatürümüzde algılandığı gibi, yorum 

yapmanın başlangıç aşamasındaki kapalı versiyonu değil, aynı zamanda sosyal kurumların 

ve aklın işleyiş biçiminin derin analizlerini içeren en karmaşık yöntemidir.   

B- Anlam Belirsizliğini Dikkate Alan Yaklaşım 

1- Hart’a Göre Hukuk Dil İlişkisi 

Hart, hukuk-dil ilişkisine yaptığı vurgu nedeniyle “felsefi soruşturmalar” dönemi Wittgenstein 

ile ilişkilendirilmektedir. Hart’a göre, hukukun da tıpkı dil gibi karmaşık bir yapıdır. Dilsel 

alandaki örtülülük ve belirsizlik gibi hukuk alanında da belirsizlik halleri söz konusudur. Hukuk 

uygulayıcılarının bu belirsizlik alanını nasıl dolduracağı sorusuna yaptığı göndermeyle 

Hart’ın, klasik hukuksal pozitivizmin, hukukun boşluk içermez bir bütün olduğu tezinden 

uzaklaştığını görüyoruz. Analitik yaklaşımla yani mantık aracılığıyla hukukun 

işlevselleştirilmesi yaklaşımından da uzaklaşan Hart, bu sorunun kaynağını hukukun 

“bütünleştirilmiş ve tamamlanmış bir sistem” olmayışına bağlamaktadır. Belirsizlik alanında 

rasyonel seçişin sosyal amaçlar doğrultusunda yapılmasının uygun olacağını 

belirtmektedir276. 

Hart, bu belirsiz alanda kalan davalarda rasyonel de olsalar argümanların “mantıksal sonuç 

çıkarıcılar” olarak kullanılamayacağını ve bu argümanların yani önce sürülen tezlerin 

doğruluğunun zorunlu olarak hukuk ve ahlak arasındaki kesişme noktası üzerinde olduğunu 

kabul etmektedir. Hart’a göre, mantık bize tekil şeyleri nasıl sınıflandıracağımızı söylemekte 

yeterli değildir. Hukuku uygulayan yargıçlar bunu mantık yoluyla yapmaya zorlanamazlar. 

Hart’ın kabul etmeyi tercih ettiği konu hukukun “tamamlanmamışlıktan muzdarip” 

olduğudur277. 

Hart, hukukun ne ahlaka ve fakat ne de zorlamaya indirgenemeyeceği tezini 

desteklemektedir. Hart, “Consept Of Law” isimli eserinde yer verdiği “open texture”(dilin 

boşluk oluşturmaya açık yapı oluşu) kavramı Wittgenstein tarafından daha önce 

kullanılmıştır.  Hart, hukukun bir kurallar dizisi olduğunu ifade eden hukuki formalistlerin bu 

düşüncesine katılırken, bu kuralların mahkemenin önüne gelen her davada kesin, açık ve 
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belirli cevaplar verdiğini söylediklerinde onların yanılmış olduklarını düşünmektedir. Çünkü 

dilin doğası gereği hukuk sistemi hukuki boşluk olarak tanımladığımız durumları uhdesinde 

bulundurmaya ve oluşturmaya açık bir bünyeye sahiptir. Karanlık yüzeyde yani belirsizlik 

alanında kalan bazı davalar her zaman olacaktır. Burada yargıçlar doğrudan mantık ve 

tümdengelim kurallarına başvurmadan genel kuralları (hukuku) nasıl uygulayacaklarına karar 

vermek zorunda kalacaklardır278. 

Hart’ın Wittgenstein’ın kavramlaştırmasına benzer şekilde, “kuralların içsel boyutu(the 

internal aspect of rules)” olarak adlandırdığı kavramlaştırması hukuk dilinin yorumlanmasında 

oldukça önemlidir.  

Yorumlama açısından dikkate almamız gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:  

1-Hukukun içsel boyutu, bizim hukukla ilişkimiz ve onun normatifliğinin algılanmasıyla ilgilidir. 

2-Kurallar, içinde yaşayabileceğimiz, çalışabileceğimiz ve eyleyebileceğimiz bir alan yaratır. 

Kural insan eyleminin ve yaşamının aksi olmaması gerektiği iddiasında bulunduğu kesin bir 

formunu çizer.  

3-Kural metinleri, genel dil ve düşünce iklimine ait bağlamlarla anlamlandırılır.  

4-Kurallar, kendilerini üreten eylem ve işlemlerle ilişki içindedir.  Bu eylem ve işlemler, kuralın 

nedeni ve rasyonalizasyonu için önemli bir gerekçe oluşturur279.          

2- Hart’a Göre Hukuk Mantık İlişkisi 

Hart, mahkemelerin olan hukuk yetersiz kaldığında olması gereken hukuka başvurmaları 

gerektiği iddiasını incelerken, ikili bir ayırım yapmaktadır. Bu ayırım, kurallar ile kararlar 

arasındaki ilişkiyle ilgili olup, Hart tarafından “standart davalar” ve “gölgeli alandaki 

problemler” şeklinde yapılmaktadır. Hart, standart-kolay davalar söz konusu olduğunda 

formalistlere katılmakta ve bu tür davalarda hukuk kurallarının hukuki sonuçları belirlediğini 

ileri sürmektedir. Hart’a göre, hukuk kurallarıyla ilgili belirsizlik, ya kullanılan dilin belirsiz 

olmasından, ya da hukuk kurallarında yer verilen makullük, hakkaniyet gibi genel 

standartlardan kaynaklanmaktadır280. Hart, bu durumda yargıçların yapması gerekene ilişkin 

bir model olarak tümden gelimci bir aklın kullanılamayacağını söyler. Mahkemelerin mantığa 

aşırı bağlı olarak değerlendirmenin, formalizmin(Bizim yaklaşımımızdaki kapalı lafzi, kapalı 

sistematik, kapalı tarihi yorum yöntemleri) temel hatasını oluşturduğunu belirtmektedir. Bu 

hata da, hukuki terimlere ilişkin sosyal değerlere ve sonuçlara kapalı bir yorumun kabul 
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edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Mantık, sadece varsayımsal olarak bir terimin 

belirli bir şekilde yorumlanması halinde, belirli bir sonucu doğuracağını öngörür281. 

Bu yaklaşımla bizim inceleme sistematiğimiz arasındaki ilişki için şöyle söyleyebiliriz: 

Standart davalarda klasik mantık, gölgeli davalarda modern mantık yöntemleri ile gerekçeyi 

açıklamak yerinde olur. Standart davalarda kapalı lafzi, kapalı sistematik, kapalı tarihi yorum 

yöntemlerinin kullanılması uygun olurken, gölgeli davalarda açık sistematik, açık lafzi ve 

ilkesel amaçsal yorum kuralları kullanılması uygundur.     

C- Anlam Belirsizliğinin Giderilmesi 

1- Kavram 

Dil derin bir varlıktır. Bu derinlikten dolayı ifadelere verilen anlamları sınırlandırmak mümkün 

olmayabilir. Kavramların içeriklerine ilişkin önermelerin kesinliği olmadıkça formel mantık 

sisteminin katı bir biçimde uygulanması durumunda, aynı hukuk kuralına aynı mantıksal 

analizle birbirinden farklı yorumların yapılması söz konusu olabilir. Olaya ilişkin 

nitelendirmenin farklı olabilmesi de mümkündür. Bu farklılık da formel mantıksal sistemin bir 

birinden farklı yorumlara ulaştırması sonucunu doğurabilir.  

Diğer taraftan, hukuksal ilkelere verilen anlam farklılığı, birbiriyle çelişen ilkelerin bulunması 

durumunda, bunlardan hangisinin temel alınacağı konusundaki farklılıklar, farklı hukuksal 

gelenekler, farklı ezberler, farklı alışkanlıklar ve farklı önyargılar da yorum farklılığının temel 

nedenleridir.  

Bunların hepsi farklı öncüllerdir ve formel mantık kuralları gereği farklı çıkarımlara neden 
olurlar. 

Kelimeler, olguları veya kavramları hiçbir zaman tam bir belirlilik içinde içeremezler. Sözer’e 

göre, özellikle içeriği zengin olanların, yasa kuralı içindeki konumu göz ardı edilemez. Bir 

kelimenin manasının belirlenmesinde yanındakilerin ve çevresindeki kelimelerin de önemi 

vardır. Mantık çatışması doğmayacak, anlaşılır bir ifade bütünlüğü oluşturacak şekilde 

anlamlandırılmaları gerekir 282 . Yasa metninde geçen kelimelerin kendi başına anlam 

taşımama, çok anlamlılık, anlam belirsizliği ve anlam değişkenliği gibi özellikleri söz 

konusudur. Kelimeler kendi başlarına yorumlanmamalı, güncel koşullar ışığında 

somutlaştırılmalıdır. Yalnızca yasanın kabul edildiği zamandaki içeriği değil, yorumun 

yapıldığı döneme ilişkin içeriği de göz önünde tutulmalıdır. Yine kelimelerin birden çok 
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anlama sahip olduğu unutulmamalıdır. Kavramın içeriği, dava konusu olaya göre 

belirlenecektir283.    

Dildeki belirsizlik eleştirisi karşısında Peirce’ın harita ve arazi benzetmesi önemlidir.  Harita 

araziyi tam temsil etmez çünkü harita sadece çizgilerden oluşmakta iken arazi dünya yüzeyi 

gibi coğrafik bir varlıktır. Haritanın çizgileri elbette arazi değildir ancak harita fonksiyonu 

çerçevesinde araziyi yinede de temsil eder284.  İşte aynen böyle, vergi hukukunun terimleri ve 

ve kavramları neyi temsil ediyorlarsa285 o gerçekliğin kendisi olamazlar ancak yorumcunun 

iddia ettiği gerçekliği belirlemesinde katkı sağlayamadıkları anlamına gelmez bu.  

Russell açısından baktığımızda, kavramların belirsizliklerinin önemli bir nedeni bu 

kavramların genellikle kompleks(moleküler) yapılar olmasıdır. Bu kompleks yapıların 

anlaşılabilmesi veya içinden anlam belirsizliği yok edilmiş önermeler çıkartabilmek için 

yapılacak işlem, bunların atomsal önermeler haline getirilmesinden ibarettir286.  Russell bunu 

mantıksal atomların olgular dünyasına karşılık getirerek yapar. Ona göre tümceler dünyadaki 

olguların temsilleridir ve tümcenin anlamı da onun göndermede bulunduğu olgu 

durumudur 287 .  Russell’in yöntemi basittir: Bir kavram üzerinden çıkarım yapılıyorsa, o 

kavramın dildeki ifadesiyle yalın adıyla değil( x veya y değil), şunun, şunun ve şunun x’i veya 

bunun y’si gibi bir diğer adlarla, yüklemlerle veya olaylarla bağlantısıyla belirledikten sonra 

kavramı kullanmak gerekir.    

Atomsal önerme, yorum öncesi o kelimeye verilen anlamın tüm diğer anlamlarından 

soyutlanmış bir şekilde belirlendiği önermedir. Bu kavrama dayalı akıl yürütmede belirsizliğin 

ortadan kaldırılması için aynı atomsal anlamın kullanıldığı konusunda her yorumlayanın 

hemfikir olması gerekir.  Dolayısıyla, vergi hukuku alanında yapılacak bir yorumun atomsal 

anlamına indirgenmiş kavramlar üzerinden yapılmasıyla belirsizlik probleminin pratik yoldan 

kaldırılması mümkündür.  

Ricoeur’un çözümü ise yorumun bir diyalog süreci olarak algılanmasına dayalıdır. Ricoeur’a 

göre, kelimelerin çoğu çok anlamlıdır. Kelimelerin çok anlamlılığından kaynaklanan yorum 

karmaşasını eleyecek şey, kullanılan kavramların bağlamsal fonksiyonlarıdır. Ve 

bağlamsallığın bu eleyici fonksiyonunu harekete geçirecek olan şey diyalogun fonksiyonudur. 

                                                             
283 Metin, 2008, s. 16,17. 
284 Peirce, 2004, s. 15-17. 
285 Ya ikon(değer temsili, örneğin; vergi hukuku kavramının hakların ve sorumlulukların ortaya konması), ya 
indeks(olguların zihindeki bağlantıları, örneğin; vergiyi doğuran ekonomik olayın her türlü ispatlayıcı araçlarla en saf haliyle 
ortaya konduktan sonraki anlamı), ya da sembol(işaretlerin temsili, örneğin; söz konusu vergi hukuku kavramının hangi 
ideolojik ve sınıfsal çıkarları koruyup korumadığı). 
286 Rossi, 2001, s. 9. 
287 Altınörs 2000, s. 52,53. 
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Çünkü diyalogun bağlamsal rolü önerme içeriğiyle ilgili yanlış anlama alanını daraltır ve 

tecrübenin iletilemezliğini kısmen aşar288.   

2- Russell’ın Katkısı Çerçevesinde Anlam Belirsizliğinin Giderilmesinin 
Teorik Çerçevesi 

a- Klasik Mantığın Eleştirisi 

Russell, klasik mantık olarak adlandırılan sistemin, formel mantığın başlangıcı olduğunu 

ancak sonu olmadığını söyler. Eğer sonu olarak görülürse iki yönden eleştiriye konu olur: 1- 

Sistemdeki formel eksikler, 2- Tümdengelimsel akıl yürütmeye aşırı değer verilmesi 289”.    

Russell eleştirisini şu cümlelerle yapmaktadır: “Biçimsel Eksiklikler: “Sokrates”290 insandır 

ve “bütün Graikoslar” 291  insandır anlatımlarıyla başlayalım. Bunlar arasında Aristoteles 

mantığınca yapılmayan kesin bir ayırım yapmak gereklidir. “Bütün Graikoslar insandır” 

anlatımı genel olarak “Graikoslar vardır” anlatımını içerir bir biçimde yorumlanır. Bu içerik 

olmaksızın, Aristoteles tasımlarından bazısı geçerli değildir. Söz gelimi “bütün Graikoslar 

insandır. Bütün Graikoslar beyazdır. Öyleyse, bazı insanlar beyazdır” tasımını düşünelim. 

Graikoslar varsa292 geçerlidir bu. Başka türlü geçerli değildir…..“Bütün Graikoslar insandır” 

anlatımı “Sokrates insandır” anlatımından biçimsel olarak daha karmaşıktır. “Sokrates 

insandır” özne olarak “Sokrates”i; “Bütün Graikoslar insandır” “bütün Graikosları” içerir. Fakat 

“bütün Graikoslar insandır” özne olarak bütün Graikosları almaz 293 . Çünkü, “Graikoslar 

vardır” anlatımında “bütün Graikoslar” la ilgili bir şey yoktur.…. “Sokrates ölümlüdür” 

önermesinin doğruluğunu bilmek için çoğumuz tanıklara dayanakla yetiniriz. Fakat “bütün 

insanlar ölümlüdür” önermesinde iş değişir.  Ölümsüz bir insan konusunda mantıksal yönden 

çelişmeli hiç bir şey yoktur. Tümevarım temelinde inanırız bu önermeye. Çünkü söz gelimi 

150 yıldan uzun bir zaman yaşayan bir adam konusunda iyice sınanmış bir örnek yoktur. 

Yalnız bu durum, önermeyi kesin değil, olası yapar….. 

Tümdengelime aşırı değer verilmesi:294 Bay Smith gibi bir kişinin ölümlü olduğunu kabul 

edeceğiz. Bunu, bütün insanların ölümlü olduğunu bilmemizden dolayı bildiğimizi 

                                                             
288 Ricoeur 2007, s. 23. 
289 Russell, 1969, s. 287. 
290 Tekil 
291 Tümel 
292 Pragmatikse 
293 İfade sadece olası bir kabuldür. Tek tek Graikoslar’ın insan oldukları görülür. Sonra yeterli sayıya ulaşıldığında(bazıları 
gözlendiğinde) bütün Graikoslar insandır yargısına varılır.   
294 Russell burada bize vergi hukukunda meşru kıyasla ilgili yaptığımız tartışmalara da katkı sağlamaktadır. 
Altlama/indirgeme(subsumtion) kapsamındaki yorumlar genellikle tümdengelimseldir. Lâfzî anlamın belirliliği ve sistematik 
yapıdaki yerin sağlamlığı, çoğu zaman vergiyi doğuran olayın üzerinde pek çok deneyimin gerçekleşmesinden sonraki bir 
durumdan kaynaklanmaktadır. Bu durumda tümdengelim ile kıyas arasındaki en önemli fark zengin bir deneyimin kıyasta 
bulunmamasıdır. Kıyas, çok sık karşılaşılmayan veya yeni vergi olayları söz konusu olduğunda meşru kullanım alanı 
sunabilir.  Tümdengelimle kıyas arasındaki tek fark, genelleştirme yaparken dikkate alınan deneyim sayısıdır. Birincisinde 
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söyleyebiliriz üstün körü. Fakat gerçekte bildiğimiz “bütün insanlar ölümlüdür” değil, 

doğumları üzerinden 150 yıldan çok zaman geçmiş hemen bütün insanlar ölümlüdür gibi bir 

anlatımdır. Bizim bay Smith’in öleceğini düşünmemizdeki neden budur. Fakat bu kanıt bir  

tümden gelim değil bir tüme varımdır. Tümden gelimden daha az bir tutarlılığa sahiptir ve 

kesinlik değil olasılık verir295.” 

Russell, büyük önermenin içeriğinin, o önerme ne kadar soyut ise veya ne kadar çok sayıda 

somut olayla kavranması mümkünse, onun anlamının tam olarak bilmenin güçlüğüne 

değinmektedir. Rossi, bu önermenin doğruluk değerini sadece tanrının bilebileceğini 

söyler296. Somut olayın ise kavranması mümkündür. Aynı şekilde sadece belli bir somut 

olaya yönelen yargı kararlarını anlamak nispeten daha kolaydır. Tıpkı Sokrates’in insan 

olduğunu kavramamız gibi. O halde Russell’ın bu yaklaşımını şöyle yorumlayabiliriz. “Somut 

olayın bilinmesi veya o somut olaya ilişkin yargı kararının anlaşılması mümkündür. Bunların 

tam olarak anlaşılması daha genel bir önerme niteliğindeki yasa maddesini tam olarak 

kavramamıza yol açar düşüncesi yanlıştır.” Çünkü birbirinden farklı vergi hukuku olayları aynı 

maddeye bağlanabileceği gibi hiçbir emsal yargı kararı yasa maddesini hiçbir zaman 

tamamen kapsayamaz. Dolayısıyla, yorumladığımız kurala ilişkin emsal kararların 

yorumumuzu doğruladığı veya yanlışladığından değil, yorumumuza uygun olup 

olmadığından bahsedebiliriz.        

Tümdengelime aşırı değer verilmesi ile ilgili eleştiririni ise şöyle anlarız: Somut olay hakkında 

yargılarımızı kesin olarak oluşturan verileri elde edebiliriz. Ancak önerme ne kadar genel ve 

soyut olursa,  o önermeyi ispatlayan somut olayların sayısı arttıkça, genel ve soyut önermeye 

bağlı çıkarımın sadece doğruluk olasılığı artar. Bu yaklaşımı konumuza indirgersek, vergi 

hukukunun her hangi bir maddesi ile yapılan yorum, ne kadar somut olayla veya emsal yargı 

kararlarıyla doğrulansa da bu yorumun doğru olmasının mutlak bir dille ifade edilmesi 

mümkün değildir. Mantıksal açıdan bütün yorumlar doğruluk olasılığı olan yorumlar olabilir, 

yorumun şekli mantık kuralları açısından doğruluğu ispatlanabilir, ancak içerik olarak 

doğruluğunun tamlıkla ispatlanması mümkün değildir.    

Russell, bu sorunu atomsal önermelerle çözülebileceğine inanır. 

                                                                                                                                                                                              
artık ezbere dönüşmüş yargıya dayalı olarak hukuksal çıkarım yapılır. Her durumda tümdengelimin kök gerekçesi kıyas 
uygulamasına dayanır. Yani her yorum, kökeninde kendisinden önceki en az bir vergiyi doğuran olayın deneyimine dayalı 
olarak yapılır. Ekonominin dinamikleri ne kadar değişken ise o kadar yeni bilgiye dayalı ve kıyas şeklindeki hukuksal akıl 
yürütme gerçekleşir. Ekonomik yaşam ne kadar durağan ise o kadar tümdengelimsel akıl yürütme kullanılır. Kıyas bu açıdan 
bir bilgi keşfi gibi görünürken diğeri inanca dayalı sonuç çıkarma gibidir. Yöntemin doğru ve araştırmanın derin olması 
koşulunun varlığında, vergi hukukunun kıyasa kesin bir önyargıyla kapalı olduğunu ileri sürmenin, vergi hukukunu yeni 
ekonomik olayların bilgisine kapatmak gibi bir riski bulunmaktadır. 
295 Russell, 1969, s. 289,290. 
296 Rossi, 2001, s. 8. 
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b- Atomsal Önerme Yaklaşımıyla Doğruluk Problemini Aşmak  

Russell’a göre, atomsal önerme, birlikte-anlamlı terim içermeyen bir önermedir. Birlikte 

anlamlı terimler, standart klasik mantıkta önermeyi oluşturan terimler arasında özneyi 

yüklemden ayırma imkanı sağlayan şeylerdir297. 

Russell’ın önermelerdeki anlam belirsizliği eleştirisi atomsal önermelerin varlığı durumunda 

son bulur. Standart modern mantık, bir önermenin çok anlamlı terimlerden arınmış olması 

gerektiğini varsayar. Çok anlamlı terimler içeren önermeler, atomsal önerme olamazlar. 

Böylece, “bütün insanlar ölümlüdür” önermesinin atomsal bir önerme olmadığı hemen fark 

edilir. Bu kompleks bir önermedir. “Sokrates ölümlüdür” önermesi ise tam tersine, atomsal bir 

önerme olmanın tüm gereklerine sahip önermedir298.  

Atomsal önermeler, ister verilmiş olanla bağlantıları gereği, ya doğru ya da yanlıştırlar. Bu 

önermeler olgulara karşılık gelmektedir. Atomsal önermelerle atomsal olgular arasında da 

terimi terimine bir mütekabiliyet bulunmaktadır. Bir önermenin atomsal olduğu, ancak onun 

karşılığı olan olgunun gerçekten atomsal olduğu kesin olarak bilinebiliyorsa güvenceyle iddia 

edilebilir299. Dolayısıyla, vergi hukukundaki akıl yürütme açısından, ekonomik olgunun tüm 

ayrıntısı ve ayırıcı unsurlarıyla ortaya konması durumunda, yani olgunun atomsal hale 

getirilmesi durumunda doğru bir akıl yürütme söz konusu olabilir. Somut vergiyi doğuran 

olayın içeriği, değişen ekonomik ve sosyal şartlar çerçevesinde değiştikçe vergi hukuku 

kuralının anlamını yeniden ve yeniden tümevarımsal bir mantıkla oluştururuz. Bu şekilde 

oluşturulan anlam yeni bir yoruma veya yeni bir tümdengelimsel akıl yürütmeye konu olur. Bu 

gerçeğin özellikle vergiden kaçınmanın analizi açısından önemi büyüktür.    

Genel ve soyut içerikli vergi hukuku önermelerinin sadece olay anında akıl yürütmeye konu 

olduğunda, yani belli bir vergiyi doğuran olaya özgü ve o bu olay zamanında yorum konusu 

yapıldığında, onun anlamına ilişkin önermenin atomsal hale geldiğini, başka olay ve 

zamanda farklı yorumlara konu aynı kuralın o yorum anında da ayrı bir atomsal önerme 

durumuna geleceği söylenebilir. Yani demek istediğimiz şudur: Vergi hukuku kuralı ancak 

somut olayda yorumlandığı zaman belli anlam ifade edebilir. Zamanı ortadan kaldırdığımızda 

çok anlamlı, belirsiz bir yapı ortaya çıkar. Yorumun belirlilik üzerine oturması, genel kabul 

görmüş soyut anlamın olay özelinde yeniden kanıtlanarak ortaya konulmasıyla mümkün 

olabilir. “Belirlilik”, ezber bir anlam değil, deneyime dayalı ve mantıksal olarak tutarlı ve yeterli 

bir savunma olarak tanımlanmalıdır.     

                                                             
297 Rossi, 2001, s. 9. 
298 Rossi, 2001, s. 18. 
299 Rossi, 2001, s. 23,25. 
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c- Tasviri Değeri Olan Önermeler-Atomsal Önerme İlişkisi 

Atomsal önermeler tasvir değeri olan önermelerdir. “Tasvir”, herhangi bir şey hakkında onun 

ne olduğunu, mahiyetini bilmeden elde ettiğimiz bilgilere işaret eder. Russell’ın tasvirle ilgili 

bir açıklaması şöyledir: “….belirli bir özelliğe sahip, fazla değil sadece bir objenin 

varolduğunu bildiğimizde, bu objenin tasvirle bilindiğini söyleyeceğim”300. 

Kocabaş, tasvirle bilmenin nasıl bir şey olduğuna ilişkin güzel bir örnek veriyor 301 : 

“Farzedelim ki, bu odanın içindeki şu masanın üzerindeki kutu ne renktir? Şeklindeki bazı 

basit soruları anlayan ve buna göre davranabilen yarı zeki bir robotumuz var. Gene 

farzedelim ki bu robot, Russel’ın tasvirlerine benzer mantıksal örneklere uygun bir şekilde 

çalışıyor olsun. 

Bu robota yukarıdaki soruyu sorduğumuzda, bir oda içinde olduğunu tespit ettikten 

sonra(veya sorudaki odanın tasvirinden sonra), bu soruyu aşağıdaki tasvirlere ayıracaktır: 

1- Bu odada bir masa vardır. 

2- Masanın üzerinde bir kutu vardır. 

3- Masanın üzerindeki kutunun bir rengi vardır. 

4- Kutunun rengi x dir. (Burada x bir renk değişkenidir). 

Bu değişkene herhangi bir değer koymadan önce robot, 1-4 tasvirlerinin geçerliliğini ortaya 

koymaya (veya sağlamasını yapmaya) çalışacaktır.  

Diğer bir deyişle, soruya bir cevap vermeden önce onun çerçevesinin geçerli olup olmadığını 

tespit etmeye (sağlamaya) çalışacaktır. Eğer bu tasvirlerden her hangi birinin geçerliliğini 

tespit edemiyor (veya sağlayamıyor) ise, o zaman doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

soruyu reddedecektir. (Burada tasvirlerin sağlanmasına tekabül eden rutinler çok daha 

karmaşık olabilir ve bu işi yürütmek için de kategorik olarak birbirinden faklı rutinler 

gerekebilir). 

Burada robota sorulan bu soru, bir tasvir sorusu olarak kabul edilebilir.” 

Kocabaş’ın verdiği örneği vergi hukukunda yorum açısından şöyle okuyabiliriz: Yorum 

eyleminde öncelikle yapılması gereken şey, vergi hukuku kuralındaki kavramların gerçek 

yaşamı temsil ettiğine karar vermek, yani tasviri değerinin olup olmadığı yönünde teste tabi 

tutmak gerekmektedir. Eğer kavram testten geçiyorsa tasviri değeri vardır demektir ve o 

kavram üzerinden mantık kuralları çerçevesinde hukuksal çıkarımı gerçekleştirmek gereklidir.    

                                                             
300 Ural, 2006, s. 67,68. 
301 Kocabaş, 2002, s. 31,32. 
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Vergi hukuku kavramları genel terim ve cins isim mahiyetindedir. Dolayısıyla bunların bir 

tasvir değeri vardır.  Yasayı yorumlayan kişi, olaydan yasaya giderken tanıyarak bilmeyi 

değil, tasvirle bilmedeki bilmeyi elde etmeye çalışır. Russell, objenin tasvirini atomsal önerme 

haline getirmektedir.  Vergi hukuku kavramlarının vergi hukuku önermeleri içinde bir anlamı 

vardır. Anlam belirliliği hukuk kavramlarının atomsal önerme haline getiren tasvirle 

mümkündür.  Böylece tasvirle bilinen önermenin ancak somut olayda tam anlam bütünlüğünü 

kapsayacağı, söz konusu anlamın başka bir olayı ise olasılıklı olarak kapsayacağıdır.  

Konunun daha fazla aydınlığa çıkması açısından Russell’ın diğer değerlendirmesine bakmak 

gerekir. Russell’a göre, “Fransa’nın şimdiki kralı keldir” önermesi ile “Sokrates ölümlüdür” 

önermesi dilbilgisi açısından aynı formdadırlar. “Sokrates ölümlüdür” atomsal bir önermedir. 

“Fransa’nın şimdiki kralı” nın öznesi tikel bir terim olduğundan dolayı, o “Sokrates ölümlüdür” 

gibi atomsal bir önerme değil midir? Sorun, bu önermelerin doğruluk değerinde ortaya 

çıkmaktadır302.  

Rossi’nin aktardığı şekliyle: “Russell’a göre, görünüşün telkin ettiğinin tersine, bu önermenin 

“Sokrates ölümlüdür” önermesiyle aynı forma sahip olmadığını gösterecektir. “Scott” ve 

“Waverly’nin yazarı” ifadelerini inceleyelim. Bir ve yalnızca bir bireye göndermede bulunan bu 

ifadelerin her ikisi de tekildir. Yani ilk bakışta, “Waverly’nin yazarı İskoçyalı idi” ile “Scott 

İskoçyalı idi” sözceleri birbirine benzer.  Ancak Russell, gramatikal öznelerinin benzer 

olmadığını belirtir. Onlar doğaları farklı olan önermelerdir. “Scott” bir özel isimdir. Değişken 

bir değer olarak görünen sabit bir tekildir. Bir bireyi belirten –ki bu da onun anlamıdır- bir 

simgedir. Buna karşılık “Waverly’nin yazarı”, Russell’ın “belirli tasvir” olarak adnandırdığı ve 

burada mantıksal bir tutumla analiz ettiği, “şöyle şöyle olan” formundaki tüm önermeler gibi, 

tekil ve sabit olarak ele alınamaz. Görünüşün tersine bu tekil bir önerme değildir. İçinde yer 

aldığı cümlenin anlamına –burada bizzat kendisinin bir anlamı, yani zorunlu olarak bir 

göndergesi olmamakla birlikte- katkıda bulunan bir ifadedir. 

Russell, “Scott, Waverly’nin yazarıdır” cümlesini, aslında şunu söylemeye gelip dayanan 

“Scott Waverly’yi yazdı (ve onu bir tek o yazdı)” biçimine dönüştürmeyi önerir: “x öyle ki x’in 

Waverly’yi yazdığı hiçbir zaman yanlış değildir ve y öyle ki y Waverly’yi yazdıysa y’nin x ile 

özdeş olduğu ve Scott’ın x ile özdeş olduğu her zaman doğrudur”. Russell’ın burada 

düşüncenin gerçek bir analizini geliştirdiği çok açıkça görülüyor303” 

 

                                                             
302 Rossi, 2001, s. 13. 
303 Rossi, 2001, s. 15. 
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Rossi’nin Russell aktarması konumuz açısından iki şekilde okunabilir:  

Birincisi: Atomsal önermenin cümlesi “ad” a değil “tasvir”e dayanır. Kavram temelli bir 

düşünceye değil, olgulara birebir karşılık gelen açıklamayla yorum temellendirilmelidir. Yani 

“kişinin elde ettiği gelirin adına” dayalı bir vergi hukuku önermeden yola çıkarak değil,  “şu 

mükellefin, şu eylemiyle elde ettiği şu kazanç” temelli bir önermeyle yasa kuralı 

özdeşleştirildikten sonra yorum eylemine geçilmelidir.   

İkincisi: Russell’ın yöntemi tartışma analizi sürecine taşınabilir ve her önermenin atomsal 

önermeye dönüştürülmesi durumunda, önermelerden çıkarılan sonuçlar test edilebilir ve 

yanlış çıkarımlar elenebilir. Buna göre, birer birleşik önerme olan vergi hukuku önermelerinin 

belirgin atomsal önermelere dönüştürülerek bu önermeden çıkarımlanan yorum test 

edilmelidir. Böylece, klasik mantıksal analize göre yanlış olanlar veya yanlış olmadığı halde 

uygun olmayan yorumlar elenir.  Bu, klasik mantıktan vazgeçmek değildir. Yorum esnasında 

önermeler durulaştırılır ve olası yorumlardan en uygununu seçmek mümkün olur.  

Russell, bize vergi hukukunda yapılan bir yorumun doğruluğunun(veya uygunluğunun) testi 

için önemli bir araç verir. Bu test, rasyonaliteye ulaşma aracıdır. Vergi kanunlarında bir 

kavram vardır ama o kavram “x” ise “neyin x” idir?.Yöntem, bize vergi hukukunun, hukuk 

ilkeleri, ceza hukuku, özel hukuk, ekonomik yaşamla bağlantısı ile yorumlama yapmamızın 

gerekli olduğunu gösterir. Sonuca ulaşmak, neyin “x” i  olduğuna ilişkin zincirleme önermeler 

dizgesi kurmamızı gerektirir ve böylece önermelerle yorumu yaparız.  

Ortak anlama ulaşılabilmesi için vergi hukuku terimlerinin atomsal düzeye indirgenmeli, 

yapılan yorumda, vergi hukuku kavramı veya kuralı, gerçek yaşam olayı, gerçek kişi durum 

ve pozisyonları, niyetleri ve hukuki ilişkinin yarattığı gerçek sonuçların değerlendirilmelidir.  

d- Atomsal Önerme Etik İlişkisi 

Kuçuradi’ye göre, yargıç, kişilerin ilişkilerinde yaptıkları ve/veya yapmadıklarına ilişkin değer 

muhakemesi veya muhasebesi yapar, bir şey adına da hesap sorar. İşi, adına hesap 

sorduğu şeyi o belirli koşullarda korumak veya onun ez az zarar görmesini sağlamaktır. 

Yargıcın ona sunulan olay ya da durumla ilgili verilen bilginin doğruluğunu soruşturması yani 

durumu ya da olayı oluşturmuş kişilerin eylemlerinin nedenlerini-niçinlerini öğrenmesi gerekir. 

İlki, durumu ya da olayı dolaylı bir şekilde ortaya koymaktan, diğeri ise bunları oluşturmuş 

eylemi anlamaktan başka bir şey değildir. İşte yargıcın etik ilişkisi budur304.    

                                                             
304 Kuçuradi, 1988, s. 127-129. 
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Kuçuradi’ye göre, kimi yargıç, yasalar, kurallar ve bunların amaçladığı toplumsal düzen adına 

yargılama yapar. Böyle bir yargıç anlayışında, esas olan yasalar ve kurallardır. Kimi yargıç 

ise, insan olma adına ve insanın değerinden kaynaklanan genel ilkeler adına yargılama 

yapar. Bu yargıç anlayışında yargılama, eylemin, değer korumaya yönelik bir genel ilkeye 

aykırı olup olmadığına bakmaktır. Yargıç, bu yargılamada değer korumaya yönelik genel 

ilkelerin yerine getirilip getirilmediğine bakar. Kimi yargıçlar da vardır ki, kendileri 

yargıladıkları insanlara karşı sorumlu, o belirli ilişkilerinde tarafların her birinin hakkını 

belirlemekten sorumlu görürler. Böyle bir yargılama anlayışında yargılama, yapılmaması 

gerekeni yaptığı ileri sürülen eylemi o koşullarda yapılabilir olanlara göre değerlendirmedir. 

Bu yargılamada yargıçlık, belirli bir eylem için kriter belirleme olur; bu kriter ise o koşullarda 

yapılabilir olandır, yani her defasında başka şey. Kuçuradi’ye göre, geçerli hukuk kurallarına 

göre yargılama, doğru yargıçlık yapmanın koşullarından birisi değildir. Çünkü, dava konusu 

eyleme bakarak ve ona doğru ya da yanlış bir ad takarak, o normlar açısından değer biçmiş 

olur. Ancak burada yargılama ezbere olacaktır305.    

Yorumun atomsal önermeye dayanması veya bir atomsal önerme oluşturması, Kuçuradi’nin 

“yargıç etiği”nin sonuncu tarzının gereğidir. Kuçuradi’ye göre, yargıcın kararını böyle bir 

yoldan gerekçelendirmesi, kararın hukuki ve ahlaki ilkelere uygun olmasındaki 

gerekçelendirmeden daha yüksek bir değer kademesinden karar vermesi anlamına 

gelmektedir. Yargıç, etik bir yargılama için belirli tasvirle atomsal duruma getirilmiş 

önermelerle hukuksal çıkarımını yapmalıdır.  

3- Belirsizliğin Giderilmesi Uygulaması: Modern(Sembolik) Mantığın 
Yardımı 

a- Sembolleştirme Doğru Yapıldığında Düşünceler  Tam Olarak Yansıtılabilir 

Bazen mantıksal ilişkilerin sözel olarak ifade edilmesi durumunda, terimlerdeki çok 

anlamlılıktan veya söz sanatından kaynaklanan yanlış ancak doğru olduğu iddiasındaki 

çıkarımlar ikna edici olabilir. Modern mantığın sembolik dili, bu problemi önlemeye yönelik bir 

girişimdir.      

TLP döneminde Wittgenstein, düşüncenin dile getirilmesine yarayan ime, “tümce imi”, 

tümcede kullanılan yalın imlere “ad” diyor. Ona göre, yalın imlerin tümce imi içindeki karşılıklı 

biçimlenmesi, olgu durumundaki nesnelerin karşılıklı biçimlenmesini karşılar. Ad, tümce 

                                                             
305 Kuçuradi, 1988, s. 131-143. 
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içinde, nesnenin yerini tutar. Bu durumda, düşünülebilir her şey, açık düşünülebilir, 

söylenebilir her şey, açık söylenebilir306. 

Wittgenstein’a göre, tümcenin anlamı “simge”lerle dile getirilebilir. “Dile getiriş”, tümcenin 

anlamının özüne ilişkin olarak, tümcelerin aralarında ortaklaşa sahip olabildikleri her şeydir. 

Simgelerde dile getiriliş mantık kuralları çerçevesinde olur307 .  Bu simgesel belirlemeye 

Russell betimleme adını verir308.      

Simgesel dilimizde her şey bir kez yerli yerinde oldukça doğru mantıksal yoruma sahibiz 

demektir. Her değişken, bir biçimsel kavramın imidir. Çünkü her değişken, ortaya, bütün 

değerlerinin sahip olduğu ve bu değerlerin biçimsel niteliği olarak yorumlanabilecek bir sabit 

biçim koyar(x,y,z,…)309.   

b- Mantıksal Semboller Ve Sembolik Mantık Uygulaması 

Frege için, mantığın tümceleri adlar; bunların kanıtlamaları da adların işaretleridir. Doğruluk 

işlevleri, diziler içinde düzenlenmeye elverişlidir. Herhangi bir sayıdaki temel tümcenin 

doğruluk işlevleri(değil, ise, ve, veya..v.b.) bir çizelge içinde yazıya geçirilebilir310.      

Wittgenstein’a göre, belirli bir anlamda nesnelerin ve olgu bağlamlarının biçimsel 

niteliklerinden, biçimsel bağlantılarından ve yapıların bağlamlarından söz edebiliriz.  Yapı 

niteliği “iç nitelik”; yapıların bağlantısı “iç bağlantı” dır311. 

Wittgenstein bu noktadan sonra işlem kavramına başvurur.  “İşlem”, sonucunun ve 

dayanaklarının yapıları arasındaki bir ilişkinin dile getirilişidir. İçsel bağıntı, bir tümceden 

başka bir tümcenin çıkarılarak meydana getirilmesi işlemi ile eşdeğerdir. İşlem, ancak bir 

tümcenin bir başkasından çıkıp, o yeni tümcenin mantıksal olarak kurulmasıdır. Dolayısıyla, 

bu işlemler doğruluk işlemleridir. “p”nin bir doğruluk işlevinin anlamı, “p”nin anlamının bir 

işlevidir312.     

Mantıksal tümcelerin kanıtlanması, belirli işlemleri ilerlemeli olarak uygulayarak, başka 

mantıksal tümcelerden ortaya çıkmalarını sağlamamıza dayanır. Mantıkta kanıt, yinelemenin 

karmaşık olduğu yerde onu daha kolay tanımanın yalnızca işlemsel bir aracıdır. Mantık, hep, 

her tümce kendi kendisinin kanıtı olacak şekilde yorumlanabilir313.     

                                                             
306 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 27, 29, 31, 49, 51. 
307 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 33, 41,43. 
308 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 35. 
309 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 61, 67. 
310 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 87. 
311 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 61,63. 
312 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 97. 
313 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 149. 
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Wittgenstein, başka bir tümcenin mantıksal işlemine bağımlı olmayan doğruluk işleminin 

mümkün olduğunu, bu durumda “temel tümce” olgusuna ihtiyaç bulunduğunu belirtir.          

 “Temel tümce” kendi kendisinin doğruluk işlevidir. Temel tümceler, tümcenin doğruluk 

kanıtlamalarıdır 314 . Temel tümceyi konumuz açısından kural, vergisel ilkeler veya genel 

hukuk ilkeleri olarak veya her türlü tümdengelimsel yargının öncülü olarak anlayabiliriz.  

Her tümce, temel tümceler üzerindeki doğruluk işlemlerinin sonucudur. Bütün doğruluk 

işlevleri, sonlu sayıda doğruluk işleminin temel tümceler üzerindeki ilerlemeli uygulamasının 

sonuçlarıdır315. 

Tikel düzeyde, bir “p” tümcesinin doğruluk temelleriyse, birincisinin doğruluğu ikincisinin 

doğruluğundan sonuç olarak çıkar. Birinin doğruluk temelleri ötekininkilerle içerilir; “p”, “q”dan 

sonuç olarak çıkar. “p” “q”dan sonuç olarak çıkıyorsa, “p”nin anlamı “q”nun anlamında 

içeriliyor demektir. Tümce, kendisinden sonuç olarak çıkan her tümceyi evetler.  

c- Mantıksal Değişmezler ve Yorumun Doğruluğunun Denetlenmesi 

Wittgenstein’ın metnin anlam çözümlemesinin dilsel mantıksal kurallarına ilişkin 

değerlendirmeleri, kendisi de dilsel-mantıksal metinler olan vergi hukuku kurallarının yorumu 

için çok şey söyler. Bunların felsefesi yönünün dışındaki pratik yönünü mantığın sembolik dili 

açısından yeniden açıklamak gerekir. 

Wittgenstein ile Russell’ın kavramlarını bir arada düşünmemiz gerekir. Çünkü atomsal 

önerme, mantıksal sembollerle ifade edilebilir önermedir. Dolayısıyla, sembollerle ifade 

edilen atomsal önermeleri doğruluk fonksiyonuna konu olabilme yeteneğine sahip önermeler 

olarak görmek gerekir. 

Wittgenstein’ın dışında, dönemin diğer mantıkçı yazarlarının316 görüşleri çerçevesinde ders 

kitaplarını oluşan literatür, anlam netleştirmesi ve bu net anlamın sembollerle ifadesi sonrası, 

sembolleştirilmiş bağlaç ve kurallarıyla, mantısal çözümleme yapılmasını temel almaktadır.  

Bu sembolleştirmenin birkaç faydası vardır:  

1-Anlam belirsizliğinin(veya çok anlamlılığın) ortadan kaldırılması. Veya en azından tartışılan 

şeyin anlamı konusunda uzlaşma. 

                                                             
314 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 85. 
315 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 99, 101.  
316 De Morgan, Peirce, Boole, Schröder, Venn, Frege, Peano, Whitehead, Hilbert, Bernays, Neuman, Brouwer, Heyting, 
Weyl, Gödel, Gentzen, Lorenzen, Reinhenbach, Church, Quine, Menne, Bockenski, Tarski gibi filozof ve mantıkçılar bu 
diğer yazarlar içinde sayılabilir.   
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2-Yorumun gerekçelerinin ne düzeyde yeterli olup olmasının belirlenmesi. 

3-Alternatif yorumlardan hangisinin neden tercih edilebilir olduğunun test edilebilmesi. 

4-Yorumların yasayla, yargı kararlarıyla ve birbirleriyle tutarlılıkları ve/veya eşdeğerliklerinin 

ölçülmesinin mümkün olası. 

Bu noktada, doğruluk fonksiyonu ve niceleme mantığının kuralları çerçevesinde, mantıksal 

değişmezler(eklemler ve niceleyiciler), bunların birbirleriyle ilişkisi ve uygulama sıralamasına 

ilişkin bilgiler yorumcunun elindeki en önemli araçlardır.  

i- Doğruluk Fonksiyonu Mantığı Kuralları 

a- Önerme Eklemleri 

1- Genel Açıklama 

“Önerme eklemleri”, basit önermeleri bileşik hale getiren mantık değişmezleridir. Bu eklemler 

“ve”, “veya”, “ise”, “ancak ve ancak”, “değil” sözcükleriyle ifade edilir. Bu eklemlerin bileşik 

önerme oluşturma dışındaki diğer bir işlevi tutarlılık, geçerlilik ve eş değerlik 

denetlemelerinde kullanılabilmeleridir317.  

Önerme eklemlerinin sembolik mantıkta kullanılış biçimleri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir: 

Tablo 4 Önerme Eklemleri Tablosu 

Önerme Eklemi Sembolü Kullanımı Örnek Önerme Sembolik 
Mantıkta 
Kullanımı 

Değilleme eklemi ~ “değil” Tekin yaramaz 
değildir 

~p 

Tümel evetleme 
eklemi 

 “ve,ne..nede, 
hem..hem de” 

Tekin ve Metin 
çalışkandır 

p q 

Tikel evetleme 
eklemi 

 “veya, yada” Şiirlerinde ve 
öykülerinde yeni 
bir anlatım yoktur 

p q 

Koşul eklemi ⇒ “ise” Çalışkansa başarır p⇒q 
Karşılıklı koşul 
eklemi 

⇔ “ancak ve ancak” Gülşah ancak ve 
ancak çalışırsa 
başarır 

p⇔q 

Birleşik önermelerde, bileşikliği oluşturan yargılara “bileşen” adı verilir. Bir birleşik önermede 

önce gelen bileşene “ön bileşen”, sonra gelen bileşene “art bileşen” adı verilir. Bir bileşik 

önermede, önermenin tümünü etkileyen ekleme “ana eklem” birbirine bağlanan önermelere 

ise “ana bileşenler” denir.  

                                                             
317 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011)  
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Ana eklem ve ana bileşenler aşağıdaki tablodaki gibi gösterilir318: 

Tablo 5 Ana Eklem ve Ana Bileşenler Tablosu 

~p ~ 
ana eklem 

 P ana bileşen 

p⇔q P 
ana bileşen 

⇔ 
ana eklem 

q ana bileşen 

~pVq ~p 
ana bileşen 

V 
ana eklem 

q ana bileşen 

~(pVq) ~ 
ana eklem 

 pVq ana bileşen 

((p∧q)⇒p)⇔r ((p∧q)⇒p) 
ana bileşen 

⇔ 
ana eklem 

r ana bileşen 

~((pVq)⇔(p∧q)) ~ 
ana eklem 

 ((pVq)⇔(p∧q)) ana 
bileşen 

(~(pV~q) ⇒(pVq)) ~(pV~q) 
ana bileşen 

⇒ 
ana eklem 

(pVq) ana bileşen 

Birleşik önermeler ana eklemlere göre tanımlanır. Aşağıdaki tabloda görülmektedir319: 

Tablo 6 Birleşik Önermeler Ana Eklemlere Göre Tanımlama Tablosu 

Birleşik Önerme Tanımlama 
~p Değilleme Önermesi 
pVq Tikel Evetleme Önermesi 
p∧q Tümel Evetleme Önermesi 
p⇒q Koşul Önermesi 
p⇔q Karşılıklı Koşul Önermesi 

Birleşik önermelerin doğruluk değeri doğruluk tablosu ile denetlenir. Bir önerme iki değeri 

vardır. Doğru değer “D”, yanlış değer “Y” ile gösterilir. Önerme eklemlerinin doğruluk 

tablosunda aldıkları değerler şöyledir320:  

2- Değilleme Eklemi 

Değilleme eklemi, “~” sembolüyle gösterilir. Bir önerme doğruysa değillemesi yanlış, bir 

önerme yanlış ise değillemesi doğru olur321.  

Tablo 7 Değilleme Tablosu 

p ~p 
D Y 
Y D 
 

                                                             
318 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
319 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
320 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
321 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
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Değillenen önerme tekrar değillendiğinde ilk önermenin doğruluk değerini alır ve buna “çifte 

değilleme kuralı” denir322.  

Tablo 8 Tekrar Değilleme Tablosu 

P ~P ~~P 
D Y D 
Y D Y 

3- Tümel Evetleme Eklemi 

Tümel evetleme eklemi, “∧” sembolüyle gösterilir. “ve”, “hem….hem de”, “da…..da” gibi 

sözcüklerle ifade edilir. İki basit önermenin  “∧” eklemiyle birleşmesinden oluşmuş bileşik 

önermeye “tümel evetleme önermesi” adı verilir. Tümel evetleme önermesinde bileşik 

önermenin doğruluğu, bu bileşik önermeyi oluşturan bütün bileşenlerin aynı anda doğru 

olmasına bağlıdır323.  

Tümel evetleme çözümleme kuralı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir324: 

Tablo 9 Tümel Evetleme Çözümleme Kuralı Tablosu 

P q P∧q 
D D D 
D Y Y 
Y D Y 
Y Y Y 

4- Tikel Evetleme Eklemi 

Tikel evetleme eklemi, “V” ile gösterilir. “veya”, “ya da”, “ya…ya” sözcükleriyle ifade edilir. İki 

basit önermenin  “V”  eklemiyle birleşmesinden oluşmuş bileşik önermeye “tikel evetleme 

önermesi” adı verilir. Tikel evetleme önermesinin doğru olabilmesi için bileşenlerden birisinin 

doğru olması gerekli ve yeterlidir325. 

Tikel evetleme çözümleme kuralı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir326: 

Tablo 10 Tikel Evetleme Çözümleme Kuralı Tablosu 

p Q pVq 
D D D 
D Y D 
Y D D 
Y Y Y 

                                                             
322 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
323 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011) 
324 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
325 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
326 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
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5- Koşul Eklemi 

Koşul eklemi, “⇒” sembolüyle gösterilir. “ise”, “se”, “sa”, “ancak” gibi sözcüklerle ifade edilen 

eklemdir. İki basit önerme “⇒” eklemiyle birleştirilmişse buna “koşul önermesi” adı verilir327. 

Koşul önermesinde ön bileşen doğru, art bileşen yanlış değer almış ise bileşik önerme yanlış 

değer alır. Diğer durumlarda önerme doğru değer alır328. 

Tablo 11 Koşul Önerme Çözümleme Kuralı Tablosu 

p q p⇒q 
D D D 
D Y Y 
Y D D 
Y Y D 
 

6- Karşılıklı Koşul Eklemi 

Karşılıklı koşul eklemi “⇔” sembolü ile gösterilir. “ancak ve ancak….ise” sözcükleriyle ifade 

edilir. İki basit önerme “⇔” ile birleştirilmişse, ortaya çıkan bileşik önermeye “karşılıklı koşul 

önermesi” adı verilir.   Bu önerme türünde, bileşenlerin hepsi de aynı değeri almışsa önerme 

doğru, diğer hallerde yanlıştır329.   

Tablo 12 Karşılıklı Koşul Önerme Çözümleme Kuralı Tablosu 

p q p⇔q 
D D D 
D Y Y 
Y D Y 
Y Y D 

b- Karma Doğruluk Çizelgesi 

Söz konusu beş önerme eklemine ilişkin olarak anlatılanları tek bir tabloya toplayarak 

gösterildiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkar330: 

Tablo 13 Karma Doğruluk Tablosu 

p q ~p ~q p∧q PVq p⇒q p⇔q 
D D Y Y D D D D 
D Y Y D Y D Y Y 
Y D D Y Y D D Y 
Y Y D D Y Y D D 

                                                             
327 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
328 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
329 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
330 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
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c- De Morgan Kuralları  (Denklik-Eşdeğerlik Tablosu) 

Bütün önermeler, kendilerine denk olan tümel evetlemeye( ) ya da tikel evetlemeye( ) 

dönüştürülürler331: 

Tablo 14 De Morgan Kuralları Tablosu 

ÖNERME  EŞDEĞERİ 
~(P∧q) ≡ ~pV~q 
~(pVq) ≡ ~p∧~q 
p⇒q ≡ ~pVq 
~( p⇒q) ≡ p∧~q 
p⇔q ≡ (p∧q)V(~p∧~q) 
~( p⇔q) ≡ (p∧~q)V(~p∧q) 

d- Niceleme Mantığı Kuralları 

Önermelerin doğru ve yanlış olarak ayırabilmek, vergi hukukunda hukuksal çıkarımın 

doğruluğu ve yanlışlığını ayırabilmek anlamına gelmektedir. Bu konuda kullanılan yöntemler 

“niceleme mantığı” başlığı altında incelenebilir332. 

Önermeler mantığında kullandığımız bütün mantık değişmezleri (~,∧,V, ⇒, ⇔) niceleme 

mantığında da kullanılır. Ayrıca niceleme mantığının kendine özgü değişmezleri yapılır333.  

1- Tekil Önerme ve Yüklem Sembolü 

Niceleme mantığında “tekil önerme”, tek bir özneye belli bir yüklemede bulunan önerme 

olarak tanımlanır. Örneğin, Ahmet çalışkandır basit önermesi bir tekil önermedir. Niceleme 

mantığında tekil önerme, özneyi a,b,c,d gibi küçük harflerle gösterilir. Bunlara “ad sembolleri” 

denir. Yüklem ise F,G,H gibi büyük harflerle gösterilir. Bunlara “yüklem sembolleri” denir334. 

“Ahmet çalışkandır” önermesi, niceleme mantığında, “Ahmet” öznesi (a), “çalışkan” yüklemi 

(F) ile gösterilerek, “Fa” şeklinde sembolize edilmiş olur. Oysa aynı önermenin doğruluk 

fonksiyonu mantığında(yukarıdaki tablolarda) “p” ile sembolize edilmektedir335.  

Bu örneği vergi hukukunda bir örnekle şöyle dile getirebiliriz: VUK’un 13. Maddesine göre, 

ağır hastalık mücbir sebeptir. Ağır hastalık (a), mücbir sebep (F) ise, bu tanım, Fa ile 

sembolize edilebilir.  

Bir tekil önermede birden fazla özne de bulunabilir. Örneğin, “Ahmet ve Mehmet kardeştirler” 

önermesi “Fab” olarak sembolik yoldan gösterilir. Niceleme mantığında tek bir ada (tek bir 
                                                             
331 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
332 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
333 http://egitek.meb.gov.tr/aok/aok_kitaplar/AolKitaplar/Mantik_1_2/3.pdf (Erişim: 10.07.2011). 
334 Özlem, 2006, s. 276. 
335 Özlem, 2006, s. 276. 
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özneye) ait yükleme “birli yüklem” , iki ada (iki özneye) ait yükleme “ikili yüklem” üç ada (üç 

özneye) ait yükleme “üçlü yüklem” denir336. 

Bu örnek aynı yasa maddesi açısından şöyle ifade edilebilir: Ağır kaza(b), ağır hastalık(a) ve 

tutukluluk(c) mücbir sebeptir.  “Fabc” mücbir sebebi tanımlayan üçlü yüklem halidir.  

Niceleme mantığında sembolleştirilmiş bileşik önermelerin doğruluk değerlerini doğruluk 

fonksiyonu mantığından bilinen doğruluk analizi yöntemiyle bulabiliriz. Burada, bileşen 

durumundaki basit önermelerin doğruluk değerlerini bilmemiz yeterlidir337. 

2- Açık Önerme, Kapalı Önerme 

“Ahmet çalışkandır” önermesinde “Ahmet” belirli bir kişiyi gösterir. Bu ad sembollerinin “tekil 

terimler” veya sadece “terimler” olduğu açıktır. Sembolik dilde bunlara ayrıca “birey 

değişmezleri” adı da verilir. Ancak, bir önerme, belirsiz bir kişi veya nesneyi de özne olarak 

içerebilir. Bu durumda, belirsiz kişi veya nesneyi göstermek üzere x,y,z gibi sembollere 

başvurulur. İşte, belirli olmayan kişi veya nesneyi gösteren bu gibi sembollere “birey 

değişkeni” veya kısaca “değişken” denir. Buna göre bir değişken, önerme içinde belirli bir adı 

değil, belirsiz bir adı temsil eder. “x çalışkandır” önermesi bir değişkeni (x) içerdiğinden, 

önermenin doğruluk veya yanlışlığından söz edemeyiz. Dolayısıyla, aslına bakılırsa, bu ifade 

bir önerme bile değildir. Çünkü, önerme olmanın koşulu, doğru veya yanlış olmaktır. Ama “x” 

değişkeninin yerine herhangi bir değişmez, bir terim koyduğumuzda, örneğin “Ahmet” i 

koyduğumuzda, elde edilen “Ahmet çalışkandır” ifadesi bir önermedir338. 

İşte, içerisinde bir değişken geçen ve kendisi bir doğruluk değeri taşımayan, ama içerdiği 

değişkenin yerine belirli bir değişmez(terim) konulduğunda doğru veya yanlış olabilen yani bir 

önerme haline dönüşen ifadelere “açık önerme” denir339. 

Buradan anladığımız şudur: “Hukuk kuralının kendisi önerme değildir. Önerme o hukuk 

kuralına verilen anlamdır.” Bu anlam, Russell’ın atomsal önermesi olduğunda açık önerme 

olur ve doğruluk testine konu edilebilir ve buna göre çıkarım yapılabilir. 

Bir açık önermede değişkenin yerine konulan terimlere, bu değişkenin “yerine koyma 

örnekleri” denir. Yerine koyma örnekleri, aynı zamanda “x” değişkeninin alabileceği 

değerlerdir de. Bu açık önermede değişkenin yerine konulan terimlerin işaret ettiği nesnelere 

o değişkenin “değer” leri denir. Belli bir değişkenin alabileceği tüm değerlere, yani bir açık 

önermeyi bir önerme haline getirdiğimizde o değişkenin yerini alabilecek tüm terimler 
                                                             
336 Özlem, 2006, s. 276, 277. 
337 Özlem, 2006, s. 277. 
338 Özlem, 2006, s. 278. 
339 Özlem, 2006, s. 278. 
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kümesine “evren” denir ve (E) ile gösterilir340.   Vergi hukuk alanında (E), o hukuk kuralına 

verilen anlamlar kümesine denk gelir.  

Belli bir doğruluk değeri taşıyan, açık olmayan önermelere “kapalı önerme” denir ve klasik 

mantıktaki önerme ile eş anlamlıdır341.  

3- Özelleme, Gerçekleme, Açılım 

Bir açık önerme ve bir evren (E) verildiğinde ve açık önermedeki değişkenin yerine evrendeki 

bir değer konulduğunda, yapılan bir işleme “özelleme(Instantiation)”, bu yolla elde edilen 

önermeye “özelleme önermesi” denir. Ancak, bu evrenden seçtiğimiz değerlerin bir kısmı 

önermeyi doğru kılarken, bir kısmı yanlış kılmaktadır. İşte, bu değeri taşıyan bir özelleme 

önermesi gerçeklenmiştir. O halde “gerçekleme(Satisfaction)”, evrene (E) ait değerlerden 

birinin veya birden fazlasının özelleme önermesini doğru kılma halidir342.  

Bir açık önermenin özellenmiş bütün örneklerine veya bir açık önermenin özellemelerinin 

toplamına, o açık önermenin E evrenindeki açılımı denir. Yani “açılım(Expansion)”, bir açık 

önermenin bütün özellemeleridir. 

e- Niceleme  

Bir kapalı önerme, öznenin yerine bir “x” değişkeni koyarak açık önermeye 

dönüştürülebilir(Sokrates filozoftur, “x” filozoftur). Burada “Fx” sembolik ifadesi, günlük dilde 

“x nesnesi F özelliğine sahiptir” şeklinde söylenebilir ve kısaca “x,Fdir” denebilir. Yani Fx 

ifadesi, “x filozoftur” gibi bir açık önermenin sembolik formunu vermektedir. İçerdiği 

değişkenin yerine belli bir yüklem sembolünün konulmasıyla açık önermeye dönüştürülebilen 

bu gibi ifadelere “açık önerme formu” denir. Açık önermesini belli bir doğruluk değeri taşıyan 

bir önermeye dönüştürme işlemine “niceleme” denir343. 

İki tür niceleme vardır: 1- Tekil niceleme, 2- Genel niceleme.  

“Tekil niceleme”, aslında bir açık önermede, değişkenin yerine, değişkenin evrenine ait bir 

değerin konulmasıyla uygulanan özelleme yönteminden başka bir şey değildir.  “Genel 

niceleme”, bir açık önermeyi genel önermeye dönüştürme işlemidir, bir açık önermede, 

evrene ait değerlerden ne kadarının o açık önermedeki yüklemi gerçeklediğini saptama 

yöntemidir. Bir tekil önerme ile hangi değerin yüklemi gerçeklediği saptanır. Oysa genel bir 

önermede, yüklemi gerçekleyen değerlerin miktarı belirtilir. Bu miktar da, “tüm” ve “bazı” 

                                                             
340 Özlem, 2006, s. 279. 
341 Özlem, 2006, s. 279. 
342 Özlem, 2006, s. 279,280. 
343 Özlem, 2006, s. 281,282. 
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sözcükleriyle ifade edilebilir ki, genel niceleme, 1- Tümel niceleme, 2- Tikel niceleme, olmak 

üzere kendi içinde ikiye ayrılır344.  

Önermelerin niceliğini gösteren “tüm”, “bazı” gibi mantıksal değişmezler, tümel ve tikel 

niceleyici olarak ayrılır. 

1- Tümel Niceleyici   

Bir açık önermenin tüm özellemeleri aynı zamanda birer gerçeklemedir. İşte, konulan tüm 

değerlerin gerçeklendiği bu açık önerme bir “tümel önerme”dir. “Her x için” veya “bütün x’ler 

için” deyimleri yani tümellik bildiren bu deyimler, sembolik dilde “∀x” şeklinde ifade edilir. 

“Bütün”, “tüm”, “her”, “her biri” anlamına gelen “∀x” sembolüne de tümel niceleme işareti adı 

verilir. “Her x (bütün x ler için) x ağırdır” şeklindeki bir ifadenin ilk bölümünü, yani “her x(bütün 

x’ler) için bölümünü “∀x” şeklinde sembolleştirdik. “x ağırdır” açık önermesini formu da “Fx” 

dir. O halde, tümel önermelerin sembolik yoldan ifadesi, tümel önerme formudur ve   

∀xFx 

şeklinde olacaktır345.  

2- Tikel Niceleyici  

“x sıvıdır” açık önermesinde “x” değişkeninin evrenini E:{cisimler} olarak alırsak, “cisimler” 

evrenine ait bazı değerlerin açık önermeyi gerçeklediğini, diğer bazı değerlerin 

gerçeklemediğini görürüz.  Konulan bazı değerlerin gerçeklendiği bu açık önerme bir “tikel 

önerme”dir. Kastedilen, açık önermenin bazı özellemelerinin birer gerçekleme olduğu, 

bazılarının ise birer gerçekleme olmadığı, yani önermenin bazı özellemelerinin doğru, bazı 

özellemelerinin yanlış olduğudur. Bu tikel önermede geçen bazı x’ler için” deyimi yani tikellik 

bildiren bu deyim, sembolik olarak “∃x” biçiminde ifade edilir346. “Bazı”, “en az bir”, “bir kaç” 

anlamına gelen “∃” sembolüne “tikel niceleme işareti” adı verilir. Bağlı olarak, “x sıvıdır” açık 

önermesini tikel önerme olarak ifade eden “∃x” önermesine “tikel niceleme önermesi” veya 

“tikel önerme” adı verilir.  “Tikel niceleme”, bir açık önermeyi, tikel niceleyici yardımıyla bir 

genel önermeye dönüştürme işlemidir347.  

Tüm tikel önermeleri sembolik olarak gösterebiliriz:  

                                                             
344 Özlem, 2006, s. 282. 
345 Özlem, 2006, s.283, 284. 
346 Özlem, 2006, s. 284. 
347 Özlem, 2006, s. 284, 285. 
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∃xFx 

Bu forma “tikel önerme formu” denir348.  

ii- Doğruluk Değeri Hesabı 

a- Tümel Önermelerin Doğruluk Hesabı 

∀xFx formundaki bir tümel önermenin doğru olabilmesi için, x’in alabileceği tüm değerler 

yerine konulduğunda, önermenin hep doğru olması şarttır. Başka bir deyişle, tümel 

önermenin bütün özellemeleri doğru olmalı, önerme tüm özellemelerinde gerçeklenmelidir. 

Eğer Fx önermesinin tek bir yanlış özellemesi varsa, tümel önerme yanlış olur. ∀xFx tümel 

önermesinin bütün özellemelerinin doğru olması demek, tüm bu özellemelerinin tümel 

evetleme eklemiyle birleştirilebilir olması demektir. O halde, ∀xFx tümel niceleme 

önermesinin doğruluk değerinin hesaplanmasında, tümel evetleme önermesinin doğruluk 

değerinin hesaplanması işlemine başvurmak yeterlidir. Dolayısıyla, ∀xFx tümel niceleme 

önermesinin doğruluk değerini bulmak için, önce önermenin E evrenindeki açılımı yapılır; 

yani özelleme işlemine başvurulur. Daha sonra bu özellemelerin doğruluk değerleri 

hesaplanır. Tüm özellemeler doğru ise, tümel niceleme önermesi de doğrudur349.  

b- Tikel Önermelerin Doğruluk Hesabı 

∃xFx formundaki bir tikel önermenin doğru olabilmesi için, “x”in alabileceği bazı değerler 

yerine konulduğunda önermenin doğru olması şarttır. Başka deyişle, tikel önermenin bazı 

özellemeleri(en az bir özellemesi)) doğru olmalı, önerme bazı özellemelerinde 

gerçeklenmelidir. Verilen evrendeki değerlerden bazıları gerçeklenirken, bazıları 

gerçeklenmemektedir. Ama hiçbir(en az bir) değer gerçeklenmiyorsa, tikel önerme yanlıştır. 

Burada tikel evetleme önermesinin doğruluk hesabı betimlenmektedir. Öyleyse, bir tikel 

niceleme önermesinin doğruluğunun hesaplanması için, tikel evetleme önermesinin doğruluk 

hesabına başvurulması yeterlidir350. 

iii- Niceleme Mantığında Çözümleme 

Niceleme mantığında çözümleyici çizelgenin uygulanması için bazı yeni kurallara başvurmak 

gerekmektedir. Bunlar, a- Niceleyici deyilleme kuralları, b- Özelleme kuralları dır. 

                                                             
348 Özlem, 2006, s. 285. 
349 Özlem, 2006, s. 286, 287. 
350 Özlem, 2006, s. 287, 288. 
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a- Niceleyici Deyilleme Kuralları  

“Niceleyici deyilleme kuralları”, tümel önermenin tikel önermeye, tikel önermenin tümel 

önermeye dönüştürülmesini sağlayan kurallardır. 

1- Tümel Niceleyicinin Değilleme Kuralı  

∀xFx tümel önermesi, Fx açık önermesinin tüm özellemelerinin doğru olduğunu ifade 

etmektedir. Yani ∀xFx doğru ise, tüm özellemeler de doğrudur; en az bir özelleme yanlış ise 

∀xFx de yanlıştır. ∀xFx önermesinin yanlış olması, değillemesi olan 〜∀xFx önermesinin 

doğru olmasını gerektirir. 〜∀xFx önermesi ise, Fx açık önermesinin önermesinin en az bir 

özellemesinin yanlış olduğunu ifade eder. Başka bir deyişle, “x” değişkeninin alacağı bütün 

değerler Fx açık önermesini gerçeklememektedir. Tersinden bakıldığında, “x” değişkeninin 

değerlerinden en az biri,  〜 Fx açık önermesini gerçeklemektedir. İşte bu durumu ∃x 〜Fx 

şeklindeki bir tikel önerme ile belirtebiliriz. Böyle olunca 〜∀xFx önermesi ile  ∃x 〜Fx 

önermesi aynı iddiayı dile getiriyorlar demektedir. Yani bu iki önerme eşdeğerdir (〜∀xFx  ≡

∃x 〜Fx).  Bu eşdeğerliğe dayanarak, birinin yerine diğerini koymak imkânı doğar. Buna 

“tümel niceleyicinin değilleme kuralı” denir ve şöyle gösterilir351. 

〜∀xFx  

∃x 〜Fx 

2- Tikel Niceleyicinin Değilleme Kuralı 

〜∃x Fx değillenmiş tikel önermesi, Fx açık önermesinin alabileceği değerlerden en az 

birinin gerçeklenmediğini, yani gerçeklendi iddiasının doğru olmadığını ifade etmektedir. Bu 

ise 〜Fx önermesinin gerçeklenmesi anlamına gelir. Bu durum sembolik olarak ∀x〜Fx 

biçiminde gösterilir. Böylece 〜∃xFx önermesi ile ∀x〜Fx önermesi eşdeğer olurlar: 〜∃x 

Fx≡∀x〜Fx. Buna “tikel niceleyicinin değilleme kuralı” denir ve şöyle gösterilir352:   

〜∃x Fx 

∀x〜Fx 

                                                             
351 Özlem, 2006, s. 289. 
352 Özlem, 2006, s. 290. 
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b-  Özelleme Kuralları 

1- Tümel Özelleme Kuralları 

Niceleme mantığında çözümleyici çizelge ile denetleme yapılırken, açık bir yol üzerinde∀xFx 

gibi bir tümel niceleme önermesi geçiyorsa, bu önermenin özellemesi, bu yol üzerindeki 

önermelerin herhahgi birinde geçen “a” gibi bir ad sembolü ve “A” gibi bir yüklem sembolü 

kullanılarak yapılır. Daha önce yol üzerinde geçmiş olan herhangi bir ad sembolü yoksa, 

özelleme isteğe bağlı olarak seçilen bir ad sembolü ile yapılır. Daha önce geçmiş bir ad 

sembolü varsa yani yol üzerinde birden fazla farklı ad sembolü bulunuyorsa, tümel 

önermenin özellemesi ayrı ayrı yapılır. Tümel özelleme sembolü şöyle gösterilir353: 

∀xFx 

Fa 

2- Tikel Özelleme Kuralı 

∃xFx gibi bir tikel niceleme önermesi varsa, bu önermenin özellemesi, bu ad sembolünden 

farklı bir ad sembolü seçilerek yapılır. Tikel özelleme kuralı şöyle gösterilir354: 

∃xFx 

Aa 

 

 

 

 

 

 

                                                             
353 Özlem, 2006, s. 291. 
354 Özlem, 2006, s. 292. 
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d- Niceleme Mantığı Aracılığıyla Mücbir Sebep ve Zor Durumla İlgili Örnek Bir Yorumun 
Analizi  

i- Mücbir Sebebin Sözlük Anlamı Ve Hukuki Tanımı 

Develiolu’nun Osmanlıca-Türkçe Sözlüğünde, “mücbir” kelimesinin Arapça “cebr” 

kelimesinden türediği, “Cebr” in lügat manasının, zor, zorlama; “mücbir”in ise, zorlayan, 

zorlayıcı anlamında kullanıldığı belirtilmektedir 355 . Par’ın Osmanlıca-Türkçe Sözlüğünde, 

“mücbir” in, “cebr” kökenli ve zorla iş yaptıran, zorlayan anlamına geldiği belirtilmektedir356.    

TDK’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “mücbir sebep”, “herhangi bir kimse tarafından 

alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, 

borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylar” şeklinde tanımlanmıştır357.   

Karadeniz, Türkçe’de mücbir sebep kavramının, Fransızcadaki “force majeure”, İngilizcedeki 

“act of god” ifadesinin karşılığı olarak da kullanıldığını ve bu kullanımın Türkçede daha çok 

mücbir sebep olarak ortaya çıkan doğal olayları ifade ettiğini belirtiyor358.  Tuncer, mücbir 

sebebin yabancı dil karşılıklarına eski dilde “esbab-ı mücbire”, Almanca “höhere gewalt”, 

İngilizce “vis major, force majeur, superior power” kelimeleri olduğunu söylemektedir359.    

Bu tanımlarda, mücbir sebep ile zor durum kavramı arasındaki bağlantı açıkça görülmektedir. 

Zor durum, zorlayıcı sebebin sonucudur. Zorlayıcı sebep, mücbir sebeple aynı anlama 

gelmektedir.  

Mücbir sebep sonucunda kişi zor durumda kalır. VUK’un 13. ve 15. ve 17. maddeleri bu 

tanımlara göre okunduğunda, her iki müessesenin aynı kavramdan doğduğu, birisinin nesne 

iken diğerinin yüklem olduğu görülür. Yorumcunun her iki müessesese hakkında 

değerledirme yaparken bu durumu dikkate alması gerekmektedir.       

Danıştay’ın 7. Dairesinin 23.09.1999 tarihli ve E.1998/993, K.1999/3059 no’lu Kararında 

“mücbir sebep”, “bir yükümlülüğün bir borcun zamanında yerine getirilmesini veya 

ödenmesini engelleyen; önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan her 

türlü olay360”  şeklinde tanımlanmıştır361. Danıştay’ın tanımına bakıldığında, bir olayın mücbir 

                                                             
355 Develioğlu, 2002, s. 128,703. 
356 Par, 1990, s. 29.1 
357 Güncel Türkçe Sözlük, 2010, 
http://tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=m%C3
%BCcbir%20sebep&EskiSoz=m%C3%BCcbir&GeriDon=2; Erişim: 04.10.2010. 
358 Karadeniz, 2008, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20080110586.htm; Erişim: 
29.09.2010 . 
359 Tuncer, Vergi Hukukunda Mücbir Sebep, 2001.,  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001082735.htm; Erişim: 29.09.2010. 
360 “Her türlü olay” demekle mükellef ve sorumlunun vergi ödevlerini yerine getirmesini engelleyecek düzeyde zor durumda 
bırakan olaylara sınır çizilmemekredir.     
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sebep olabilmesi için, söz konusu olayın kişinin iradesi dışında meydana gelmesi ve/veya 

kasti davranışı ile ilişkili olmaması 362  ve bu olayın ödevi yerine getirmesini engellemesi 

gerekmektedir.   

Danıştayın yaptığı tanım, genel ve soyut ifadeler içerdiğinden mantık terimleriyle ifade 

edersek, tanımın olay bazında özellemesi ve gerçeklemesi gereklidir. Yani mantıksal analizle 

doğrulanması henüz yapılmamıştır. Bu açıdan tanım, yasa kuralından veya sözlük 

tanımından farklı değildir.    

ii- Mücbir Sebep Ve Zor Durum İle İlgili Yasa Kuralları 

a- Mücbir Sebep 

VUK’un 13. maddesinde mücbir sebep halleri sayılmıştır: Bunlar;  

1-Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, 

ağır hastalık ve tutukluluk;  

2-Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması 

gibi afetler;  

3-Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;  

4-Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış 

bulunması, gibi hallerdir.  

15. maddeye göre, 13'üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması 

halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı 

işlemiyen süreler kadar uzar. Ancak bu uygulamanın yapılabilmesi için mücbir sebebin 

malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekmektedir. Maliye 

Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz 

kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilân etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine 

getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; 

beyannamelerin toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi ve 

beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde de kullanılabilir.  

                                                                                                                                                                                              
361 T.C. Danıştay Başkanlığı , 2010, s. http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp ; Erişim: 04.10.2010. 
362 Bu koşul, tanımda açık olarak belirtilmemiştir ancak “önceden görülüp, üstesinden gelinmesi olanağı bulunmayan” 
tanımından çıkarımlanabilir: VUK’nun 13. maddesinin 3.ve 4.bendi, kişinin iradesi dışında gerçekleşmesi gereken mücbir 
sebepleri sayıyor.  1.ve 2. bendindeki önceden görülme ve üstesinden gelme olanağı bulunmama koşulu, mücbir sebep 
sayılabilmesi için mükellef ve sorumlunun kastının varlığının olmaması anlamına gelir. Aksi bir kabul, yasanın kötüye 
kullanılması sonucunu doğurabilir. O halde mücbir sebep, duruma göre kişinin iradesi dışında gerçekleşen veya kasıt ile 
gerçekleşmeyen bir sebep olmalıdır.    
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b- Zor Durum 

 “Zor durum”, VUK’un 17. maddesinde düzenlenmiştir. Madde’de kavram doğrudan 

tanımlanmamakta ancak  zor durumda bulunmaları nedeniyle vergi işlemlerine ilişkin ödevleri 

süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir 

aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca uygun bir süre 

verilebileceği belirtilmektedir.  

Madde’ye göre, bu sürenin verilebilmesi için;  

1-Süre isteyen, sürenin bitmesinden önce yazı ile istemde bulunmalıdır.  

2-İstemde gösterilen mazeret, süre verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.  

3-Sürenin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.   

Maliye Bakanlığı süre verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi 

bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı 

başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir.  

AATUHK da, “zor durum”a benzer bir “çok zor durum” uygulaması vardır. AATUHK’un 48. 

maddesine göre, verginin vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş 

malların paraya çevrilmesi mükellefi çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile 

istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, vergi tecil edilebilmektedir. Ancak analizimize 

bu madde dahil edilmemiştir. 

c- Mücbir Sebep ve Zor Durum İle İlgili Yasa Kurallarının Mantıksal Semboller ve Formüllerle İfadesi 

Yasa kurallarını niceleme mantığı terim ve sembolleriyle aşağıdaki tablodaki gibi 

açıklanabilir:  
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Tablo 15 VUK’un 13. Maddesi Sembolik Dil Tablosu 

VUK’un 13.maddesi : Mücbir sebepler (F): 

Sembol Evren Kural 

F(x) Ex=(a,b,c,d,e,f,g,h,ı) 

 

1.Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel 

olacak derecede ağır kaza(a≡ a1, a2,…), ağır hastalık(b≡ b1, 

b2, b3,…) ve tutukluluk(c≡ c1, c2, c3,…); 

2.Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın(d≡ 

d1, d2, d3,…), yer sarsıntısı(e≡ e1, e2, e3,…) ve su 

basması(f≡ f1, f2, f3,…) gibi afetler; 

3.Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler(g≡ 

g1, g2, g3,…); 

4.Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve 

vesikalarının elinden çıkmış bulunması (h≡ h1, h2, h3,…) , 

gibi hallerdir(ı≡ ı1, ı2, ı3,…). 

Genel 
İfade 

∀x F(x) (F(a) V F(b)V F(c)V F(d)V F(e) V F(f) V F(g) V F(h) V F(ı)) 

Genel ifadeyi özelleyecek kural unsurları(Örneğin, b) genel ifadede yerlerine konulur ve 

onlara denk olan karşılıklar( Örneğin, b1,b2,b3,…) yani özelleme unsurları, emsal yargı 

kararlarının kıyasen uygulanmasıyla, yorum yoluyla v.b. belirlenir. 
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Tablo 16 VUK’un 15. Maddesi Sembolik Dil Tablosu 

VUK’un 15. maddesi: Mücbir Sebeplerle Gecikme: 

Genel Önerme Kural 

∀xF(x)⇒(〜∀sF(s)∧∀zF(z)) 13'üncü maddede yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin 

bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler 

işlemez( 〜 F(s)). Bu takdirde tarh zamanaşımı(z) işlemiyen 

süreler kadar uzar(F(z)). 

∀xF(x)∧∀s,m,i,t( F(m)V İ(i)V T(t))⇒(〜∀sF(s)∧∀zF(z)) Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum 

olması(F(m, m1, m2…)) veya ilgililer tarafından ispat(İ(i, i1, i2…)) veya 

tevsik T(t, t1, t2…)) edilmesi lazımdır. 

∀xF(x)⇒(∀(il)F(il)V∀(ts)F(ts) V∀(tm) F(tm)) 

Eil=(bölge (il1), il (il2), ilçe(il3), mahal(il4) veya afete 

maruz kalanlar(il5)) 

Ets= (vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek 

olanlar(ts1, ts2, ts3, …)) 

Etm= (vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin 

toplulaştırılması(tm1), yeni beyanname verme süreleri 

belirlenmesi(tm2) ve beyanname verme zorunluluğunun 

kaldırılması(tm3)) 

Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle; bölge, 

il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep 

hali ilân etmeye(il)   ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine 

getirilemeyecek olanları tespit etmeye(ts) yetkilidir. Bu yetki 

vergi türleri ve işyerleri itibarıyla; beyannamelerin 

toplulaştırılması, yeni beyanname verme süreleri belirlenmesi 

ve beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması şeklinde 

(tm) de kullanılabilir. 

Yasanın 
Sembolik Dili 

(∀xF(x)∧∀s,m,i,t( F(m)V İ(i)V T(t)))Eğer bu doğruysa; 

⇒((〜∀sF(s)∧∀zF(z)) V (∀(il)F(il)V∀(ts)F(ts) V∀(tm) F(tm)))) 
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Tablo 17 VUK’un 17. Maddesi Sembolik Dil Tablosu 

VUK’un 17.maddesi: Mühlet Verme: 

Genel Önerme Kural 

∀qZq ⇒ ∃ksKks 

Eq=(Vergi ödevinin yerine yerine getirilmesini 

engelleyen her türlü zor durum hali: a,b,c,d,e,f,g,ı…)  

Eks=(Kanunî sürenin bir katını geçmeyen süre (ks1), 

kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı 

geçmeyen süre (ks2) bu süreler içinde idari süre yoktur) 

Zor durumda(Z(q)) bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine 

müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, 

kanunî sürenin bir katını(ks1), kanunî sürenin bir aydan az 

olması halinde bir ayı geçmemek üzere(ks2), Maliye 

Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir. 

∀qZq ⇒ (∀Yİ,KL,TG(F Yİ ∧ F KL ∧ 〜FTG)) V (∃Md, Yb(F Md 

V F Yb)) 

Bu mühletin verilebilmesi için: 

1. Mühlet istiyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile 

istemde(Yi) bulunmalıdır. 

2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam 

tarafından kabule layık(KL) görülmelidir. 

3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye(〜T(G)) 

girmemelidir. 

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen 

mahalline devredebileceği(Md) gibi bölgeler, iller, ilçeler veya 

sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı 

başvuru şartı aramaksızın da kullanabilir(〜Yb). 

Yasanın 
Sembolik Dili 

∀qZq ⇒ (∀Yİ,KL,TG(F Yİ ∧ F KL ∧ 〜FTG)) V (∃Md, Yb(F Md V F Yb)) Eğer bu doğruysa; 

⇒∃ksKks 
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Yasa bir kere niceleme mantığının sembolik diline çevrildikten sonra, yorumcu, ad 

sembollerine yüklediği anlamla başkalarının yüklediği anlamları karşılaştırma olanağına 

kavuşur. Eğer fark varsa, farklı çıkarımlar arasında karşılaştırma yapabilmek için bunları 

uzlaştırmak gerekir. Yani nihai karardan önce kavramların anlamlarını tekleştirme sağlanır. 

Tekleştirmeden sonra yorum, hukuk kuralından yapılan bir çıkarım olarak evrensel doğruyu 

temsil ettiği iddiasını taşıyabilir.    

iii- Farklı Yorumlar 

Yasada “zor durum”un doğrudan tanımlanmadığını belirtmiştik. Ancak 17. madde 

okunduğunda, “zor durum”un vergi işlemlerine ilişkin ödevleri yerine getirememek hali olarak 

dolaylı da olsa tanımlandığı görülmektedir . Buna göre, bu maddede tanımın yapılmadığı 

değil, bu halin gerçek yaşam koşullarıyla çatışacak şekilde daraltılmadığından bahsetmek 

daha doğru olur.   

13. madde’de ise, mücbir sebepler sıralanırken “gibi” edatının kullanılarak “mücbir sebep”lere 

kesin bir sınırlama getirilmediği görülmektedir.  

Literatürde “zor durum” genellikle “mücbir sebeple” karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır: Bu 

açıklamaları, yaklaşımlar bazında ayırarak ve eleştirilerimizi de ekleyerek şöyle 

sıralayabiliriz: 

a- Haktan Yararlanma Usulündeki Fark Açısından Karşılaştıran Yaklaşım 

Kaneti, zor durumda ek süre alma ile mücbir sebep arasındaki farkı şöyle açıklamaktadır: 

“Mücbir sebep durumunda sürenin uzaması kendiliğinden gerçekleşir. Zor durumda süre 

vermede ise, idareye başvurulması ve idarenin zor durumu kabul ederek ek süre vermesi 

gerekir363.”  

Kaneti’nin yaklaşımında, “mücbir sebep”te süre uzamasının kendiliğinden gerçekleşmesi gibi 

bir durumdan bahsedilir. Halbuki İdare’nin bu konuda bir kararı olmadan süre uzaması 

mümkün değildir. Pek çok durumda mükellefin veya sorumlunun talebiyle İdare 

değerlendirme yapar. Bundan dolayı, Kaneti’nin bu ayırımına katılamıyoruz. Ancak, 

Kaneti’nin yaklaşımının haktan yararlanması usulüne dayanmasının ufuk açıcı olduğunu 

belirtmek isteriz.  

Bizim katılmadığımız bu değerlendirmenin mantıksal sembollerle ifade edilen mücbir 

sebeplerde süre işlememesi (∀xF(x)⇒(〜∀sF(s)∧∀zF(z))) ve zor durum hallerinde ek süre 

                                                             
363 Tuncer, Vergi Hukukunda Zor Durum, 2001., 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001092772.htm ; Erişim: 01.10.2010. 
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verilebilmesi (∀qZq ⇒ ∃sKs) koşulları açısından sonucunu(mantıksal çıkarımı) etkilemesi 

söz konusu değildir.  

b- Zor Durum ve Mücbir Sebep Arasındaki Derece Farkı Açısından Karşılaştıran Yaklaşım   

Öncel/Kumrulu/Çağan’a göre, “zor durum”, “mücbir sebep” sayılmamakla birlikte, vergi 

mükellef veya sorumlusunu vergi kanunları ile  belirlenmiş olan ödevlerini ifa etmekten alı 

koyan pek çok neden olabilir364. Tuncer, hocaların bu yaklaşımını “zor durum”un “mücbir 

sebep”in daha hafif bir şekli olarak anladığı şeklinde yorumlamaktadır365. Doğrusöz(Ezhan) 

ise, hocaların görüşünü destekleyici mahiyette olarak, mücbir sebep ve benzeri olan hallerin 

dışında gerçekleşen bazı hallerin, vergi idaresinin takdiri ile zor durum sayılabileceğini ve zor 

durumun mücbir sebep kavramının dışında ama bu kavramın hizmet ettiği amacı tamamlayıcı 

bir fonksiyona sahip olması olduğunu savunmaktadır.366  

Bu yorumda, “zor durum” ve “mücbir sebep”  kavramlarının öznesi, yüklemi ve nesnesi 

dikkate alınmamıştır. Dilbilgisi kurallarına göre, içerik karşılaştırmasına başka açıdan bakmak 

gerekir. İçerik karşılaştırması, “zor durum”la “mücbir sebep” arasında değil, “zor durumu 

doğuran nedenler”le “mücbir sebepler” arasında olmalıdır. Yasanın düzenleniş biçiminin, bu 

anlamda bir içerik tartışmasının ancak aşağıda değineceğimiz ana konu çözüldükten sonra 

yapılabilmesine izin verdiğini düşünüyoruz.   

Eleştirdiğimiz yorumun mücbir sebep ve zor durumu karşılaştırması şöyle sembolize edilir: 

F(x) ≢Z(g). Bizim eleştirimiz doğrultusunda oluşturulan ifade ise aynı şekilde şöyledir: F(x) ≢Z(g) 

Her iki yaklaşımın da mantıksal sembollerle ifadesi birbiriyle örtüşmektedir. Ancak 

eleştirdiğimiz yaklaşımdaki (x) ve (g) evreni, nesneleri farklı olan ama içlem kaplam 

açısından aynı sınıftan bir evreni oluştururken, bizim yaklaşımımızda (x) nesne, (g) yüklem 

olduğundan içlem ve kaplam açısından aynı sınıftan olmayan terimleri içermektedir. 

Dolayısıyla, her iki ifade sembolik olarak aynı gözükse de anlam bakımından birbirinin dengi 

olan içlem ve kaplamlara sahip değildir. Bunun sonucu, mantıksal açıdan eşdeğer 

olmamadır. Eşdeğer olmayan anlamlar arasında, birisinin ötekinin alt unsuru, türevi veya 

daha önemlisi gibi karşılaştırmalar yapılamaz.      

                                                             
364 Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2002, s. 121. 
365 Tuncer, Vergi Hukukunda Mücbir Sebep, 2001.,  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001082735.htm; Erişim: 01.10.2010 
366 Doğrusöz E. , 2010, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100116007.htm; Erişim: 
01.10.2010. 
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Bu durumda, Yasa yorumunun başlangıç aşamasının ana sorusu şu olmalıdır: “Yasa neden 

“mücbir sebepler” ve “zor durumu doğuran nedenler” ayrımı yapmamıştır? Neden “mücbir 

sebepler” ve “zor durum” ayrımı yaparak, nedenlerle, durumu ayrı kurallarda düzenlemiştir?”  

c-  Objektif-Subjektif Neden Ayırımı Açısından Karşılaştıran Yaklaşım   

Uysal ve Eroğlu’nun, Tuncer ve Öncel,Kumrulu ve Çağan’ın da benimsediği,  ““Mücbir 

sebep”ler objektif bir karaktere sahip olup herkes tarafından kabul edilebilecek olaylardır. 

Vasıfları ise, VUK’un 13. maddesinde açıklanmıştır. Oysa “zor durum” hali, mücbir sebepler 

dışında kalan ve mükellef tarafından ileri sürülen sebeplerdir. Bu sebeplerin kabul edilip 

edilmemesi tamamen vergi idaresinin yetkisine bırakılmıştır367” şeklindeki değerlendirmeleri de 

eleştiriye açıktır.    

Mükellefler veya sorumlular, “mücbir sebep”lerden tümü veya bazılarını ileri sürebilir ve vergi 

idaresinden mücbir sebep olarak kabulünü isteyebilir. Dolayısıyla isteme hakkı sadece “zor 

durum”  için değil “mücbir sebep” için de geçerlidir.  

Diğer taraftan, “zor durum” halinin, “mücbir sebep”lerin dışında kalan sebeplerden 

kaynaklandığının ileri sürülmesine katılamıyoruz. “Zor durum hali”nin, mücbir sebeplerden farklı 

nedenlere dayanabileceği gibi, Yasa’da mücbir sebep olarak sayılan nedenlere de 

dayanabileceği kanaatindeyiz.  

Tuncer’e göre, zor durum mükellefin şahsi durumu ile ilgilidir ve “zor durum”, etki alanının 

darlığı ve kişiye yönelik özel nitelikler taşımasından dolayı “mücbir sebep”ten 

ayrılmaktadır368.  

Bu yoruma da katılamıyoruz. Çünkü, mücbir sebep de sadece belli bir şahsı veya şahısları 

ilgilendiren pek çok olay olabilir. Mükellef tarafından ileri sürülebilen bu tür sebeplerde bir 

daraltmaya gitmek, mükellef hakları açısından yasada öngörülmeyen bir kısıtlama doğurmak 

anlamına gelmektedir.  

Bu yorum, yasanın mantıksal formülasyonunda bir değişiklik yaratmadığından sembolik dile 

dönüştürmedik.   

d- Süreler Üzerindeki Etkileri Açısından Karşılaştıran Yaklaşım  

Kızılot, Taş, Şenyüz ve Dönmez, mücbir sebeplerle zor durum arasındaki başlıca farkları 

açıklarken, süreler konusunda idarenin takdir hakkı ve süreler üzerinde etkilerde 

                                                             
367 Uysal & Eroğlu, 2009, s. 110. 
368 Tuncer, Vergi Hukukunda Zor Durum, 2001, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2001092772.htm; Erişim: 01.10.2010. 
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farklılıklarına değinmişler ve mücbir sebebin vergi ödevini yerine getirmeye etkisinin mutlak, 

zor durumun etkisinin nispi olduğu açıklamasını yapmışlardır369. 

Bu yorum da yasanın mantıksal formülasyonunda bir değişiklik yaratmadığından sembolik 

dile dönüştürmedik.   

iv- Bizim Yorumumuz 

a- Genel Kural  

Türkçe Dilbilgisinde “özne”, bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu 

üzerine alan “kimse” veya “şey”, “fail”, “süje” olarak tanımlanmaktadır370.  “Yüklem”, cümlede 

oluş, iş ve hareket bildiren kelime veya kelime olarak tanımlanır 371  “Nesne”, cümlede 

öznenin, dolayısıyla fiili geçişli olan yüklemin etkilediği şahsı veya şeyi gösteren, yalın veya 

yükleme durumu eki almış kelime olarak tanımlanır372. 

“Mücbir sebep”in, zor durumda bırakan olay,  “Zor durum”un ise her hangi bir olay nedeniyle 

zor durumda olmak hali olduğunu hatırlayarak, özne, yüklem ve nesne açısından “mücbir 

sebep” ve “zor durum” incelendiğinde şöyle bir değerlendirme yapılabilir: 

“Mükellef A, ağır hastalığından dolayı zor durumdadır.” Şeklinde bir cümle kurduğumuzu 

düşünelim. Bu cümlenin öznesi Mükellef A, yüklemi zor durum, nesnesi ise zor durumda 

bırakan ağır hastalıktır. Diğer bir deyimle, bu cümlede nesne  neden, yüklem ise sonuçtur.  

Buna göre 13, 15 ve 17. maddeleri okuduğumuzda, 13.ve 15. maddelerin “Mükellef A, ağır 

hastalığından dolayı vergi ödevini yerine getiremeyecek düzeyde zor durumdadır”  

cümlesindeki iddianın nesnesi(vergi ödevini yerine getiremeyecek düzeyde zor durumda 

bırakan koşullar) sonucu, ek süre(sürenin işlememesi şeklinde) ile ilgili düzenlemeler 

getirdiği, 17. madde’nin ise aynı cümlenin yüklemi(vergi ödevlerini yerine getirememe hali) 

sonucu ek süre(yasal sürenin uzaması şeklinde)  ile ilgili düzenlemeler getirdiği 

görülmektedir.  

Eğer bir hukuk kuralı yorumcuya hangi nesnelerin (yani koşulların) özneyi (yani mükellef 

veya sorumluyu) objektif olarak zor durumda bırakır halde olduğunu açıklıyor ve “gibi” 

edatıyla kapsamı sınırlamıyor ise, bu Yasa kuralının odak noktası, mükellefi ve sorumluyu 

vergi ödevini yerine getiremeyecek durumda bırakan nedenlerdir. Yorumcu açısından böyle 

                                                             
369 Kızılot, Taş, Şenyüz, & Dönmez, 2006, s. 214-215. 
370 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, 2010, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=%D6ZNE&ayn=tam; 
Erişim: 03.10.2010. 
371 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, 2010., 
http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=y%FCklem&ayn=tam; Erişim: 04.10.2010. 
372 Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük, 2010, http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=nesne&ayn=tam ; 
Erişim: 03.10.2010. 
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bir odak noktası olmasının sonucu, özne ve yüklemi ikinci plana atmak dışında bir seçenek 

değildir. Bu durumda, eğer nesnel koşul, soyut mükellefi zor durumda bırakır özelliklere 

sahipse, tekil mükellef düzeyinde zor durum halinin ispatına gerek kalmadan o koşul mücbir 

sebep kapsamında değerlendirilebilir. Eğer o mücbir sebep ise, mücbir sebebin etki alanı 

içinde oldukları halde fiilen etkilenmeyen mükelleflerin de 13 ve 15. maddelerden 

kaynaklanan haklardan yararlanma olanağı doğacaktır. Örneğin, depremin vergi idaresi 

tarafından mücbir sebep ilan edilmesi durumunda, depremde evi ve imalathanesi hiç zarar 

görmemiş, hatta deprem nedeniyle cirosu ve geliri kat kat artmış olan bir mükellef, tıpkı 

depremden zarar görmüş mükellefler gibi sürelerin işlememesi şeklindeki süre uzatımından 

yararlanma hakkına sahip olacaktır.  

Mücbir sebep uygulamasına ilişkin nesnel koşulların odak noktası olduğu bu düzenlemenin 

diğer bir boyutu, söz konusu kurala dayanarak kişisel başvuruda bulunan mükellefin ispat 

külfetinin, mücbir sebebin nesnel koşulları ile sınırlı kalması gereğidir. Çünkü 15. madde 

kuralı açıktır “Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer 

tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır.” Mükellefin nesnel koşulların varlığını makul 

şekilde ispatlaması veya koşulların malum olması yeterlidir. Bunun sonucunda, mükellefin 

şahsi durumu düzeyinde ayrıca bir tespite ve ispata gerek kalmadan mücbir sebep kararı 

verilmelidir. Çünkü söz konusu Yasa kuralında esas incelenen alan, öznenin durumu (sonuç-

yüklem) değil neden(nesne)dir. İdare bu koşulların mükellefi etkilemediği görüşünü 

savunuyor ise, ancak bu savunusunu ispatlaması koşuluyla “mücbir sebep” başvurusunu 

reddedebilir.    

13,15. madde kuralları, kişinin vergisel ödevleri yerine getirmesine engel olabilecek nitelikteki 

objektif koşulları tanımlar. Bu koşulların varlığı söz konusu ise İdare, tek tek mükelleflerin 

durumuna değil, koşulların varlığına bakarak karar verecektir. Yasada bu genel kurala istisna 

olarak, idareye vergi ödevini yerine getiremeyecek olanları tespit etme yetkisi verilmiştir. 

Böylece yasanın nesnel bakış açısı bir derece yumuşatılmıştır.  

17. madde uyarınca “zor durum” halinde ise esas olan yüklem(sonuç) dir. Yani diğer bir 

deyimle zor durum halidir. Bu kuralın uygulamasında, Vergi İdaresinin 17. Maddeden 

yararlanmak isteyen mükelleften mevcut zor durum halinin ve iddia edilen olayla mükellefin 

zor durum hali arasındaki bağının ispat edilmesi istenebilir. Maddenin odak noktası yüklem 

olduğundan ispat konusu olan husus da budur. Bu maddede merkez, zor durumda bırakan 

olay değil, zor durumda bulunma halidir. Dolayısıyla ispat konusu olan husus da bu olmalıdır. 

Dilbilgisi terminolojisiyle, 17. Madde uygulamasında, ispat konusu olan şey nesne değil, 

yüklemdir. Çünkü ek süre uygulaması  “Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi 
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muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara” verilecektir. Bu 

kişilerin halleri, İdare açısından zor durum olarak kabul görürse ek süre verilecektir.  

17. madde uygulamasında ise esas olan kişinin durumudur. Bu kuralda, mükellefin durumu 

tekil olarak anlam ifade etmektedir. İdare, o mükellef özelinde zor durumun gerçekleşip 

gerçekleşmediğini araştırmakla yükümlüdür. Ayrıca, idarenin toplu (bölgeler, ilçeler veya 

sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları) olarak yazılı başvuru olmadan da zor durum 

halinden dolayı ek süre verme yetkisi bulunmaktadır. Ancak, bu yaklaşım istisnaidir. Kural, 

idarenin olayın ağırlığından ziyade mükellefler üzerindeki etkiye odaklanarak bu kararı verme 

gereğidir.   

Sonuç olarak, yasa kurallarına baktığımızda, zor durum ve mücbir sebep uygulamalarının 

farkı, koşulların mı yoksa kişisel durumun mu analiz ve ispat konusu yapılacağında 

düğümlenmektedir. Buna göre, VUK’un 13,15 ve 17. maddelerinin hangi koşulların zor 

durumu, hangi koşulların ise mücbir sebepleri oluşturduğu biçiminde bir okunma yönteminin 

yanlış olduğu kanaatindeyiz. Çünkü zor durum bir sonuç iken mücbir sebep nedendir. Zor 

durumda bırakan nedenler, mücbir sebepler olabileceği gibi bunlara ek olarak sayılabilecek 

pek çok neden olabilir.  

Zor durumda olan mükelleflere süre uzatımına ilişkin bir hak veren iki ayrı yasa kuralına 

neden ihtiyaç duyulmuştur? Bizim buna vereceğimiz cevap şudur: “İki düzenlemenin birlikte 

yasada yer almasının temel amacı, olayın ve içinde bulunulan durumun ispat kolaylığı, 

yararlanılan ek sürenin uzunluğu gibi nedenlerle, mükellefin ve sorumlunun bu haklardan 

birisini tercih edilebilmesine olanak tanınmasıdır.” 

Gerek “mücbir sebep” , gerek “zor durum” uygulaması mükellefe veya sorumluya verilen ek 

süre hakkıyla ilgilidir. Ancak bu hakları Georges Jellinek’ten esinlenerek okuduğumuzda 

aralarında bir mahiyet farkı bulunduğunu görürüz. Jellinek, hakları; 1. Koruyucu haklar, 2. 

İsteme hakları, 3. Katılma hakları olarak üçe ayırır. Koruyucu haklar, örneğin mülkiyet hakkı 

gibi insanın objektif olarak sahip olduğu haklardır. İsteme hakkı ise kişilere devletten olumlu 

bir davranış, hizmet ve yardım isteme hakkı vermekle devleti insanlara müdahale eden aktif 

bir konuma getiren haklardır373.      

Yasa, mükellefi koruyucu hak olarak, İdareye mücbir sebepleri re’sen dikkate alması ve 

mücbir sebep ve zor durumdan dolayı ek süre ilan etme yetki ve görevini yüklemektedir. 

İdare, bu hakkı kendiliğinden ilan etmemesi durumunda, mükellef ve sorumluların mücbir 

                                                             
373 Tezcan, Erdem, Sancaktar, & Önok, 2010, s. 72,73. 
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sebep durumunun ve zor durum halinin İdarece kabul edilmesini isteme hakları 

bulunmaktadır.   

Eğer Yasa’nın bütünlüğünde iki ayrı isteme hakkından yararlanma koşulları bulunmakta ise 

mükellefin yasa tarafından kendisine sunulan ve en lehine olan haktan yararlanabilmesinin 

de mümkün olması gerekir. Mükellef, zor durumda bulunduğunu veya zor durumu 

doğuran(mücbir sebep) koşulların varlığının savunulduğu isteme haklarından birisinden 

yararlanabilmelidir. 

Buna göre, seçimlik haklardan yararlanan mükellef veya sorumlunun imkanlarının mantıksal 

sembollerle ifadesi şöyle olmalıdır: 

1-∀xF(x) ≡∀qZq 

2-Temel Birleşik Önerme: ∀xF(x) ⇒ ((∀xF(x)∧∀s,m,i,t( F(m)V İ(i)V T(t))) Eğer bu doğruysa; 

⇒((〜∀sF(s)∧∀zF(z)) V (∀(il)F(il)V∀(ts)F(ts) V∀(tm) F(tm))) V {((∀Yİ,KL,TG(F Yİ ∧ F KL ∧ 〜FTG)) V 
(∃Md, Yb(F Md V F Yb))⇒∃ksKks )} 

b- Özelleme ve Gerçekleme 

Özelleme ve gerçekleme örneğimiz bir Danıştay kararından hareket etmektedir: Danıştay 

Yedinci Daire Tarih : 07.10.1988, Esas No : 1985/2957, Karar No : 1988/2137 no’lu 

kararında374 durum şöyledir:  

1-Mükellef vergi taksiti borcu rapor tarihinde ödenmemiştir. Buna ödememenin gerekçesi 

olan “akut gastrit= Madde 13: F(b1)” mücbir sebep kapsamında olduğundan vergi cezası ve 

gecikme zammı ödenmemesi gerektiğini iddia etmiştir. Mahkeme, “akut gastrit” i mücbir 

sebepler içinde kabul etmiş ve böylece “Madde 13: F(b)’nin “özellemesini(Madde 13: F(b1)” 

yapmıştır.   Hastalığın kendisi mücbir sebep kabul edildiğinden mahiyet açısından hastalığın 

gerçeklemesi de söz konusudur.  

2-Mükellef, 29.3.1984-16.7.1984 tarihlerinde hastalığın etkisi altında kalabildiğine ilişkin rapor 

alınmıştır(i1) ancak, aynı vergi dairesine 13.4.1984 tarihinde de gelir vergisi borcu 

ödenmiştir.   Bu durumda mükellefin vergi borcunun vadesi içinde mücbir sebebin etkisi 

altında olmadığı en az bir gün bulunmaktadır. Eğer söz konusu hastalık, mükellefin aynı tür 

vergi ödevini yerine getirmesine engel olmayan bir durum yaratıyorsa, o mücbir sebep 

sayılmaz. Bu durumda mücbir sebep durumun yarattığı zor durum ispat edilemediğinden 

(i1)’e ilişkin özelleme, gerçeklenmemektedir.   

                                                             
374 http://www.malihaber.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=32645 (Erişim; 09.09.2011). 
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Bu noktada, önermelerin 13 no’lu karma doğruluk tablosundan görüldüğü gibi, tikel evetleme 

eklemiyle( ) birleştirilen önermelerde, önermelerin birisinin doğru olması durumunda birleşik 

önerme doğru, tümünün yanlış olması durumunda yanlıştır. Tümel evetleme eklemiyle(  ) 

birleştirilen önermelerde, önermenin birisi bile yanlış olsa birleşik önerme yanlış, tümünün 

doğru olması durumunda doğrudur. Koşul eklemiyle (⇒)birleştirilen önermelerde ise öncül 

doğru, sonuç yanlış ise yanlış, diğer bütün durumlarda doğru değer almaktadır.  

Öncelikle mücbir sebep ve bu sebepten gecikmeye ilişkin VUK’un 13. ve 15.maddeleri 

kuralları incelendiğinde, niceleme mantığı sembolleriyle ifade edilen genel önerme, bu 

önermenin özelleme ve gerçeklemesi çerçevesinde çıkarım şöyle ifade edilecektir.  

Temel Birleşik Önerme: ∀xF(x) ⇒ ((∀xF(x)∧∀s,m,i,t( F(m)V İ(i)V T(t))) bu doğruysa; 

⇒((〜∀sF(s)∧∀zF(z)) V (∀(il)F(il)V∀(ts)F(ts) V∀(tm) F(tm))) V {((∀Yİ,KL,TG(F Yİ ∧ F KL ∧ 〜FTG)) V 
(∃Md, Yb(F Md V F Yb))⇒∃ksKks )} 

Özelleme ve gerçekleme:  

F(b1)⇒F(i1)  

    D ⇒Y (Yanlış) 

Özelleme ve gerçekleme açından bakıldığında,  karma doğruluk tablosuna göre temel 

birleşik önerme yanlış olacaktır. Bu durumda,  formüllerde ifade ettiğimiz gibi yasanın 

gerektirdiği peşi sıra mantıksal çıkarımlara gitmeyeceğiz.  Mükellefin özel durumuna 

bakıldığında “yanlış” sonucu çıkaran bir genel önermenin(yasa kuralının) mükellef talepleri 

doğrulturunda uygulanması mümkün değildir.  

Bizim zor durum ve mücbir sebep müesseselerine ilişkin yorumumuz gereği, diğer bir yan 

iddia şudur: Mükellefin VUK’un 17.maddesi uyarınca mühlet verme kuralından yararlanması 

da mümkün değildir. Çünkü bu maddeden yararlanma seçeneği de özelleme ve gerçekleme 

yaptığımız temel birleşik önermenin “doğru” çıkma koşuluna bağlıdır.    

III- KAPALI SİSTEMATİK YORUM 

A- Kavram 

Hertz, mekanik dünya görüşünü en iyi betimleyen düşünürlerdendir. Vergi hukukunun 

mantıksal bir yapı olarak, bir sistematik bütünlük içinde algılayan görüşün anlaşılabilmesi için 

Hertz’in kazandırdığı temelin anlaşılması çok önemlidir. Bu bütünlüklü yapı öyle kurgulanmalı 

ki, hem mantıksal olarak tutarlı hem de olayları açıklama gücüne sahip olmalıdır.  
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Hertz’e göre, mekanik, şunu söyleyerek bir dünya betimlemesi biçimi belirler: “Dünya 

betimlemesinin bütün tümceleri, belirli sayıda verilmiş tümceden(mekaniğin aksiyomlarından) 

belirli bir tarzda elde edilecektir. Bunu yapmakla, bilimsel yapının kurulması için yapıtaşlarını 

sağlar”. Ve şöyle söyler: “Hangi yapıyı kurmak istersen iste, onu, bir yolla, bu yapıtaşlarıyla 

ve yalnızca bunlarla çatabilirsin. Nasıl sayılar dizgesiyle herhangi bir sayı yazılabiliyorsa, 

mekaniğin dizgesiyle de mekaniğin dizgesiyle de fiziğin herhangi bir tümcesi 

yazılabilmelidir”375.  

Hertz’in “Principles of Mechanics” de savunduğu düşüncelere göre; düşüncenin yasalarıyla 

çelişen bütün modelleri kabul edilemez modeller olarak görmeliyiz. Bu yüzden ilkin 

modellerimizin mantık bakımından kabul edilebilir olduklarını postüle etmeliyiz376. 

Mekanik fenomenlerin temsili ile karşılanması gereken üç test:  

1-Mantıksal tutarlılık.  

2-Empirik verilere mütekabiliyet.  

3-Temsilin basitliği ve inceliğidir377.  

Mekanik fenomenlerle ilgili matematiksel modellerimizin iç yapısını ve ifadesini, onların 

tecrübede verili olgularla ilişkilerinden buna göre ayırmalıyız. Matematiksel 

tümdengelim(deduction) ile sistematik ya da formel sunum, Hertz’in sistemindeki a priori 

unsurdur. Hertz, matematik formüllerin fiziğin problemlerinin tümünü ele almak için gerekli 

çerçeveyi sağlayabileceklerinin ve dolayısıyla fiziksel gerçekliğe bir mantıksal yapı armağan 

edebileceklerinin bilincine varmıştı378. 

Bu model, olay-akıl , hakikat-mantık, gerçeklik-tasarım denkliğini öneren Aristoteles’in, 

Husserll’ın, Traktatus dönemi Wittgenstein’ın, Russell’ın, ve hakikat ile mantıksal tasarım 

olarak hukuk denkliğini öneren Kelsen’in ve Austin’in yaklaşımlarındaki ortak hususları dile 

getirmektedir.    

Hertz’in sistemindeki matematik fizik ilişkisi, vergi hukuku ile verginin konusunu oluşturan 

ekonomik olaylar arasındaki ilişkiye denk gelir. Bu anlayışta vergi hukuku öyle kurgulanır ki 

onun mantıksal sistematik yapısı içindeki kavramların ekonomik olayları tam olarak temsil 

ettiği varsayılır. Bu durumda, yorumcu için temel amaç, vergi hukukunun kavramsal 

                                                             
375 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 157. 
376 Toulmin, Dil, Etik ve Temsil, 2008, s. 160. 
377 Toulmin, Dil, Etik ve Temsil, 2008, s. 161. 
378 Toulmin, Dil, Etik ve Temsil, 2008, s. 163. 
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sistematiğinin kavranması olmalıdır.  Bu bir kere kavrandı mı, ekonomik olayları vergi hukuku 

açısından açıklamak mümkün olur.   

Vergi hukukunun sistematik yapısını salt mantıksal açıdan analiz eden bakış açısı, vergi 

hukukunu kapalı bir sistem olarak görür. Bu anlayış, bir vergi hukuku kavramını yine diğer bir 

vergi hukuku kavramıyla veya diğer hukuk dallarındaki anlamlarıyla olan ilişkisi çerçevesinde 

açıklar ve böylece sadece vergi hukuku mevzuatı içindeki yeri ve diğer hukuk kurallarıyla 

olan bağı açısından anlamlandırır. Tıpkı Herts’in fizikte yaptığı gibi. 

S.E.Palmer, parçadan bütüne ve bütünden parçaya stratejilerinin etkileşiminin bir örneği 

olarak bir yüzü oluşturan elementlerin(göz, kaş, burun, ağız gibi) yüz olarak bir bütünde 

verilmesi ya da ayrı ayrı gösterilmesini karşılaştırır. Bir bağlam içindeyken kolayca 

tanınabilen bir yüzün parçaları tek başına görüldüklerinde biraz belirsizdirler, ama daha fazla 

ayrıntı veya bilgi verildiğinde tanınırlar.   Ayrıca kişi nesneleri kendi ortamı içinde ararsa yani 

bağlantılarını kurulabilirse nesnelerin tanınma doğruluğu da o oranda artmaktadır. Buna 

“bağlam etkisi” adı verilir379.  

Bu araştırma sonuçlarının, bir vergi hukuku kurallarının ve kavramlarının tüm bağlamları 

açısından incelendiğinde ve bağlam etkisi dikkate alındığında, kuralın anlamında netleşme 

sağlanması olanağının çok yüksek olmasını kanıtladığını düşünüyoruz. Bu kanıt, vergi 

hukukunda sistematik yapıyı salt mantıksal açıdan analiz eden kapalı sistematik yorumun 

önemini açığa çıkartır.  

Sistematik yapıyı salt mantıksal açıdan analiz eden veya diğer bir deyimle kapalı sistematik 

yorum kavramına benzer şöyle sistematik yorum tanımları yapılmaktadır:   

Savigny’e göre, bizim kapalı sistematik yorum dediğimiz “sistematik yorum”, düşüncenin 

tasnif edilip düzenlenmesi, yani düşüncenin parçalarının birbiriyle olan mantıksal ilişkisinin 

araştırılmasıdır. Bu mantıksal ilişki, yasanın münferit hükümleri arasındaki içsel bağlantıya 

değil, bütün hukuksal kurum ve kuralları büyük bir birlik içinde toplayan içsel bağlantıya 

ilişkindir ve yorumlanması söz konusu olan yasanın hukuk düzeninin bütünüyle nasıl bir ilişki 

içinde olduğunu araştırma amacına hizmet eder.  Alexy’ye göre, hukuk kuralının anlamının 

yasa kuralındaki konumundan çıkarılmasıdır. Canaris’e göre ise, hukuk düzeninin dışsal 

sistemi içindeki yerinden çıkarılmasıdır380.    

Oder’e göre, kapalı sistematik yorum, niteliği gereği iki öncülden hareket eder: 1- Hukuk 

kurallarının oluşturdukları bağlam, normların birbirini tamamladığı bir kurgusundan 

                                                             
379 Solso, Maclin, & Maclin, 2007, s. 140; Biederman, Glass, & Stacy, 1993, s. 22-27. 
380 Metin, 2008, s. 18, 23. 
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kaynaklanır. Bu kurgu normatif bir bütünlük oluşturur. 2- Söz konusu bütünlük, normatif 

unsurlar karşılıklı bir etkileşim içindedir. Kuralın anlamı, kendini çevreleyen  bağlam içinde, 

bu bağlamın farklı unsurları ve bunların birbiriyle ilişkisi gözetilerek aydınlatılır381.  

Kapalı sistematik yorumun bakış açısına göre, hukuk kuralı aynı zamanda bir mantık 

kuralıdır. Bu bakış açısı Kelsen’in, tutarlı, kapalı ve formel bir hukuk sistemi içinde normların 

mantıksal bir hiyerarşisi kurgusuna382 denk gelir. Sistematik yorumda hukuk kuralı kavramı, 

sistem içindeki yeri ve aynı veya farklı kanunlar  içindeki bağlamlar, bağlantılar ve diğer 

kurallarla olan ilişkisi dikkate alınarak anlamlandırılır383. Işıktaç ve Metin, kapalı sistematik 

yorum yöntemini; bir hukuk kuralını diğer normlardan soyutlayarak sadece kendisi 

bakımından yorumlamaya çalışan yöntemin tersi olarak, hukuk kuralının anlamının hukuk 

düzeninin bütünü içerisinde, içinde bulunduğu sistemin üst kuralları dikkate alınarak 

kavranılmaya çalışılması olarak tanımlar. Böylece o kuralla ilgili tüm kurallar göz önüne 

alınmış olur384. Öncel, Kumrulu ve Çağan, benzer şekilde, kapalı sistematik yorum yöntemini, 

kuralın anlamı belirlenirken, yasa yapısı içindeki yeri ve diğer mevzuat ile olan bağlantısı ve 

ilişkileri, Türk Vergi Sistemini oluşturan kurallarla bağlantısı açısından değerlendirme 

yapılması şeklinde tanım getirir 385 .  Bu yöntem, tek tek hukuk kurallarının 

anlamlandırılmasından ziyade, tüm hukuk kurallarının tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde 

yorumlanmasını önerir. Münferit normlar birbiri yanında bağlantısız bir şekilde bulunmazlar. 

Hiçbir kural tek başına değildir386. Buradaki bütünlük yorumlanan hukuk kuralının diğer hukuk 

kuralları bağlamında dikkate alınması anlamındaki bütünlük olup, hukukun özdeşi ve derin 

anlamı olan Dworkin’in hukuk bütünlüğü değildir.     

Kapalı sistematik yorum, hukuk biliminin bilimsel niteliği ile yakında ilgilidir. Bilimsellik 

iddiasında bulunan sistematik yorum savunucuları, hukuki problemlerin bütününü çelişkiye 

yer bırakmayacak şekilde sistem içine sokmak zorundadır. Tek hukuki problem, hukuki 

problemlerin bütünü, yani problemler sistemi bakımından incelenmelidir387. Kuralların tutarlı 

bir sistem oluşturdukları kabulüne dayalı bu yöntem, çeşitli mantık kurallarından 

yararlanmayı içerir388.  

                                                             
381 Oder, 2010, s. 55. 
382 Yüksel, 2004, s. 149,150. 
383 Heinrich & Moritz, 2000, s. 144. 
384 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 129,130. 
385 Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2002, s. 20. 
386 Sözer, 2008, s. 51. 
387 Hirş, Pratik Hukukta Metot, 2000, s. 39. 
388Akkaya, 2002, s. 52., (Yazarın “norm” kavramını biz “hukuk kuralı” olarak değiştirip aldık.)   
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Bu tanımlar, hukuku kapalı bir sistem olarak görür. Yani hukuk kavramlarının anlamı nispi 

olarak belirlenir ancak bu nisbilik ilişkisi yine hukuksal sistemin diğer parçaları ile bağı 

açısındandır.  

B- Austin’in Katkısı 

Austin’in hareket noktası rasyonel, akli davranan insandır389. Austin’in “analitik hukuk teorisi” 

olarak adlandırılan bir yaklaşımı vardır. Analitik hukuk teorisi, bir hukuk sistemini belirli 

zamanda var olduğu şekliyle ele almakta ve bu sistemin sahip olduğu temel kavramları 

çözümlemektedir. Bu çözümlemede ahlak ve din kurallarına değil, bir egemen(devlet) 

tarafından yaratılmış hukuk kurallarına gönderme yapılır. Hukuk teorisinin konusu pozitif 

hukuktur, basit ya da dar anlamda hukuk; siyaseten üstün olanların siyaseten altta olanlar 

için yaptığı hukuktur390. Austin, hukukun mantıksal bakımdan birbirleriyle tutarlı kavramların, 

kuralların ve ilkelerin sistematik bir bütünü olduğunu söyler391.   

Austin, neyin hukuk olduğunu söylerken özellikle üç unsurun önem taşıdığına işaret 

etmektedir. Bunlar 1- Emir, 2- Yaptırım, 3- Ödev dir.  Adalete uygunluk ve aykırılık pozitif 

hukukun dışında kalan bir sorundur. Güriz, Austin’in hukuk teorisini karakterize eden en 

önemli özellikleri altı başlıkta toplamaktadır. Bunlar:  

1-Pozitif hukukun ideal hukuktan ayrılığı.  

2-Pozitif hukukun belirli bir toplumdaki en yüksek otoritenin iradesinden çıkması.  

3-Hukuk kuralının emriliği.  

4-Devletler hukukunun yaptırım içermemek dolayısıyla pozitif hukuk sayılmaması.  

5-Devlet kudretini sınırlayacak yüksek ahlaki ilkelerin bulunmadığı.  

6-Egemenliğin, çoğunluğun itaat alışkanlığına dayanması.  

Biçiminde özetlenebilirler392.  

Furtun’a göre, Austin, hukuku üstün gücün kendisine bağlı olanlar için belirlediği davranış 

modeli olarak ifade ederken, üstün gücün kaynağı olarak olgusal gerçekliği, diğer bir deyişle 

toplumsal iradeyi ve onun akli soyutlama sürecinde kavramlaştırılmış biçimi olan devlet 

yapısını ve bu yapının gerçekliğe geri dönüş modeli olan hukuk düzenini kast etmektedir. O 

                                                             
389 Furtun, 1997, s. 54. 
390 Uzun, İngiliz Analitik Hukuk Teorisi ve John Austin, 2003, s. 2,13. 
391 Yüksel, 2004, s. 147. 
392 Balı, 2005, s. 157. 
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halde hukuk olması gereken değerlerden değil, kendi olması gerekeni dışındaki değerlerden 

bağımsız olmalıdır393. 

Furtun’un ifadesiyle, Austin’de hukuk sayesinde, ahlak alanındaki, ilahi alandaki bireysel 

anlamlar bütünleşmekte ve kurumsal bir yapı oluşmaktadır. Bu bütünsel anlam hukuk 

sistematiği tarafından gerçekleştirilir394. Austin en genel anlamıyla yasayı “…akıl sahibi bir 

varlık tarafından, üzerinde güç sahibi olduğu akıl sahibi bir varlığın hareketlerini 

yönlendirmek için konulmuş kural” şeklinde tanımlar395. Austin’e göre bir emrin muhatabı 

olmak, bir yükümlülük ve bir ödev altında bulunmak demektir. Eğer bir hukuki emir hak 

tanıyıcı özellik taşıyorsa, bu emrin gerisinde mutlaka bir ödevin veya yükümlülüğün varlığını 

düşünmek gereklidir396.    

Vergi hukukunda durumu böyle görürsek, Austin açısından eğer mükellefin sahip olduğu bir 

hak varsa o da yasayı uygulayanların yasa emri tarafından çizilen çerçevede kalmasını 

isteme hakkıdır. Yani vergi mükellefi, uygulayıcıdan veya yorumcudan sadece 

geçerli(yürürlükte) olan hukuka göre davranmalarını isteme hakkına sahiptir. Yani yasallık 

ilkesine dar anlamda bir bağlılık isteyebilir. Austin, bu görüşleriyle yorumcunun olguları ve 

değerleri değil, mevzuatı temel alabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yönüyle kapalı 

lâfzî ve kapalı sistematik yorum yöntemlerini diğer yorum yöntemlerinin önüne çıkardığı 

söylenebilir. 

Austin’in hukuk teorisinde yargıcın hukuk yaratma yetkisine yer verilmez. Yargılama süreci, 

doğurduğu sonuçlara bakmaksızın, doğru ya da geçerli hukuki kural veya ilkeyi bularak ona 

özgül, somut olaylara uygulamayı ve karar vermeyi içerir397.  Eğer hukuk açık ise, yargıç 

bunu uygulamalıdır. Kelime anlamı açık olabilir fakat bu anlam yasanın açık amacından uzak 

bir anlam taşıyabilir. Buradaki amaç yasanın gerçek anlamını ve kapsamını etkin hale 

getirmektir. Ancak bu tip olaylarda yargıç hukukun yorumlayanı değil, hukukun hatalarını ya 

da eksiklerini düzenleyen yasa koyucusudur398 . Austin’e göre, yargıçlara tanınan takdir 

yetkisi sınırlandırılmalı, karar alma sürecinin aşamaları belirlenmelidir. Birinci aşama, 

hukukun ne olduğunun belirlenmesidir. Austin, yargıcın böyle bir yasa koyucu konumuna 

girmemesi için hukuk kurallarının analizini ve sistemleştirilmesini gerekli görmüştür399.  

                                                             
393 Furtun, 1997, s. 6. 
394 Furtun, 1997, s. 55. 
395 Uzun, İngiliz Analitik Hukuk Teorisi ve John Austin, 2003, s. 13,16-20. 
396 Güriz, 2007, s. 281. 
397 Yüksel, 2004, s. 148. 
398 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, 2004, s. 237,238. 
399 Güriz, 2007, s. 285. 
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Austin’in ortaya koyduğu analitik hukuk teorisi, dört alanda kavramsal analiz yapılmasıyla 

ilgilenmiştir:  

1-Hukuk kavramının analizi.  

2-Temel terimlerin tanımlanması.  

3-Temel hukuki terimler arasındaki karşılıklı ilişkiler.  

4- Diğer hukuki olmayan kavramların analizi ve bu kavramlarla hukuki kavramların birbirinden 

ayrılması400.  

Teorinin kavram mantığına dayanan bu yaklaşımı, bizim “kapalı sistematik yorum” olarak 

adlandırdığımız yaklaşıma denk gelmektedir.  

C- Kelsen’in Katkısı 

1- Genel Yaklaşımı 

Kelsen, Wittgenstein’ın Traktatus Logico Philosopicus(TLP)’da yaptığını hukuk alanında 

yapmak istemiştir. Wittgenstein’ın ortaya koyduğu bu disiplinde, felsefenin teknik konularını 

geniş kültürel matrikslerinden ayırma ve bu teorik analizleri harici bağlılıklardan, sözün gelişi, 

saf matematiğin problemleri ve teoremleri kadar özgür bağımsız bir temel üzerine yerleştirme 

girişiminde bulundu401. Kelsen de benzer şekilde, hukuku, hukuk dışı öğelerden arındırıp saf 

ve bağımsız bir bilim dalı haline getirmek istemiştir402.  Kelsen’e göre, hukuk dışı unsurlar 

ortadan kaldırıldıktan sonra hukuk kuralları, gerçek bir bilimin konusunu oluştururlar. Bu 

hukuk bilimine “saf hukuk bilimi” denir403. 

Saf hukuk biliminde bilginin deneysel unsurlarına yer verilmemekte, deneyden bağımsız 

olarak aklın saf şekillerine, mantık kategorilerine önem verilmektedir. Kelsen’e göre, ancak 

formel olan objektif olabilir404. Saf hukuk biliminin konusu, saf hukuk kuralları arasındaki sıra 

düzeni(hiyerarşi) ifade eden ve bilginlerce ortaya çıkarılan norm sistemidir. Saf hukuk bilimi, 

kuralların içeriği ile değil, yalnızca onların değişmez şeklini kavramakla uğraşır405.  

Kelsen’in hukuku bilimleştirilmesi, hukuka şekilci ve normcu bir sistem görünümü 

kazandırmıştır. Bu yaklaşım, hukuku yalnızca bir teknoloji olarak ele alan görüş olarak 

                                                             
400 Uzun, İngiliz Analitik Hukuk Teorisi ve John Austin, 2003, s. 12. 
401 Toulmin, Problemler ve Yöntemler, 2008, s. 18. 
402 Yüksel, 2004, s. 148. 
403 Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 30. 
404Çeçen, 1975, s. 88. 
405 Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 30,31. 
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şekillenmiştir 406 . Kelsen’e göre, pozitif hukuk düzeninde gördüğümüz kararlar objektif 

bakımdan geçerli sayılan bir normun varlığına dayanır. Fakat bu normun varlığı ve içeriği 

olgular tarafından doğrulanamaz 407 . Hirş, Kelsen’in yaklaşımının A.Comte’un kullandığı 

anlamdaki pozitivizm değil, mevzuatçılık olduğunu belirtmektedir408.  

Bizim değerlendirmemiz ise şudur: Kelsen’in sistemi pozitivist normativist olarak kabul edilir. 

Bir pozitivist normativist için, hukukun temeli sorunu, hukuki normların geçerliliğinin temeli 

üzerinde çözümlenir, normların değerler açısından doğrulanmasıyla veya normların değeri 

sorunu olarak anlaşılan temelle ilgilenmez, hukuk haklının sözü değil emirdir409 . Bu da 

yorumun mevzuat dışında bir kaynağı olmayan mantıksal analizin yönünü belirler. Bu 

yaklaşımdaki eksiklik, Hirş’in de belirttiği gibi aslında bir pozitivistin asla ihmal edemeyeceği 

toplumsal olguların (değerler sisteminin ve gerçek yaşam olgularının) ihmal edilmiş 

olmasıdır. Kelsen, hukuki düzenin kutsallığı(hukuk devleti, yasal idare, hukukun üstünlüğü 

v.b.) esas olarak uyuşmazlıkları “kısa ve objektif yol” ile salt hukuka dayalı çözümlemeyle 

şeffaflaştırma adına böyle bir tercih yapmıştır.      

2- Hukuk Kuralının Mantıksal Özelliği 

Kelsen’e göre, hukuk normu hiç kimseye yöneltilmemiş olan ve dolayısıyla bir muhataba 

ihtiyacı bulunmayan şarta bağlı bir hükmü gösterir410.  

Kelsen sisteminde, hukuk ve mantık kuralları arasındaki uyumu Işıktaç, hukuk teorisi 

açısından tipikleşmiş olan bir kabulle normların eksiksiz sistematik bir birlik oluşturması 

olarak açıklar411. Hukuk kuralı aynı zamanda bir mantık kuralıdır. Mantıksal önermelerden 

oluşmaktadır. Kelsen, tamamen tutarlı, kapalı ve formel bir hukuk sistemi kurar ve bu sistemi 

normların mantıksal bir hiyerarşisi olarak tanımlar412.  Kelsen, hukukun boşluk içermediğini, 

hukuk normlarınca yasaklanmayan bir şeyin yorum yoluyla yasaklanamayacağını 

savunmaktadır413 . Vergi hukuku açısından bu, yasallık ilkesinin dar görüşlü yorumundan 

başka bir şey değildir.   

Kelsen’e göre, vergi yükümlülüğün yöneldiği insanın ya da insanların buna ilişkin 

davranışlarının düzenlenmesinde güvence altına alınan devlet çıkarıdır. Vergi 

                                                             
406 Kelsen, The Law as A Specific Social Technique, What is Justice? 1960, 243-246; Çeçen 1975, 110. 
407 H.Kelsen 1957, 229; Güriz, Hukuk Felsefesi 2007, 306 . 
408 Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 96. 
409 Kelsen’in bu değerlendirmesi ile eleştirel hukukçuların hukukun aslında ne olduğuna ilişkin değerlendirmeleri çok 
benzemektedir. Kelsen otoriteyi otorite olduğu için meşru görmektedir, eleştirel hukukçular ise hukuk kurallarının ardına 
gizlenmiş otoriteyi deşifre ederek meşruluğunu sorgulamaktadırlar. Aralarındaki fark da burada gözükmektedir.      
410 Güriz, 2007, s. 303. 
411 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 278. 
412 Yüksel, 2004, s. 149,150. 
413 Balı, 2005, s. 158. 
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yükümlülüğünde, para ediminin devlet organı olarak eylemde bulunan bireyin malvarlığına 

girmemesi, ama devlet malvarlığı olarak yorumlanan malvarlığına girmesinden bu 

anlaşılmalıdır. Ama yalnızca insanların çıkarları olabileceğinden, bunun olası tek anlamı, söz 

konusu yükümlülüklerin, kollektivitenin(devletin) parçası olan tüm bireylerin çıkarı adına 

koyulmuş olmasıdır 414 . Burada, Kelsen, vergi ödevinin toplum çıkarıyla olan ilişkisi ile 

bağlantı kurmakta ancak çıkarın mahiyetini açıklamamaktadır.  Kelsen’in bakış açısının açık 

sistematik yorum, ilkesel amaçsal yorum, açık lafzi yorum, açık tarihi yorum açısından eksik 

olduğu ortadadır. 

Kelsen’in normlar hiyerarşisi ile meşrulaştırdığı hukuk devleti kurgusu ile Weber’in meşruiyet 

tanımı birbiriyle uyuşmaktadır. Weber, modern devletin meşruiyetini buyrukların yasallığına, 

usulüne uygun kabul edilmiş genel kurallara dayandırmaktadır. Ancak, Poggi’ye göre, 

günümüzde, parlamentonun merkeziliğini, güçler ayrılığını, hukukun üstünlüğü ve genelliğini 

ortadan kaldıran, devlet/toplum çizgisini muğlaklaştıran, her fırsatta hukuku çiğneyen 

toplumsal güçlerin siyasal olarak güçlenmesi gibi gelişmeler ve toplumun giderek artan 

karmaşıklığının kurallar sistemine getirdiği külfet, devletin meşruiyetini zayıflatmış ve farklı bir 

meşruiyet formülü bulunmasını zorunlu hale getirmiştir 415 .  Kelsen’ci açıdan sadece 

mevzuata dayanarak, reel ekonomik ve sosyal yaşam ve değerler sistemini ihmal eden bir 

yorumcunun yorumu da bu bağlamda meşruiyet açısından sorgulanır olacaktır.      

D- Kapalı Sistematik Yorumun Saf Mantıksal Çözümlemesinin Yetersiz 
Olduğuna İlişkin Eleştiriler ve Cevapları 

1- Eleştiriler 

Kapalı sistematik yoruma getirilebilecek eleştiriler(aynı eleştiriler kapalı lâfzî ve kapalı tarihi 

yoruma da getirilebilir) şöyle sıralanabilir:  

1-Kapalı sistematik yorumun mantıksal analizi esas alan yöntemi, yorumun dayandığı 

mantıksal kanıtların değerini belirleyecek ölçütleri taşımamaktadır. 

2-Kapalı sistematik yorumun kavram mantığına dayalı olması, kavramların ekonomik 

gerçekliği tam olarak temsil edilmemesinden ve/veya ekonomik olguları tam olarak 

yansıtamamasından dolayı eksiktir.  

3-Kapalı sistematik yorum, formel akıl yürütmeye dayanır, bu da onun rasyonellik ve 

objektiflik iddiasını oluşturur. Halbuki, formel akıl yürütmedeki gerekçelerin çoğu öznellik 

taşımaktadır; o yüzden objektiflik iddiası geçersizdir. 
                                                             
414 Kelsen, Saf Hukuk Kuramı: Devlet ve Hukuk Özdeşliği 2000, 447,448. 
415 Poggi, 2007, s. 155. 
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4-Akıl yürütme form olarak doğru yapılsa bile ve hatta vergi hukuku kuralına verilen anlam 

doğru olsa bile, hukuki sonuç(çıkarım veya diğer bir deyimle yargı kararı) yanlış 

olabilmektedir. Bu yöntemde bu yanlışı belirleyecek ölçütler yoktur. 

2- Peirce’ın Görüşleri Açıdan Verilebilecek Cevaplar 

a- Kanıtların Değerine İlişkin Yapılan İtiraza Cevap 

Kapalı lafzi, kapalı sistematik ve kapalı tarihi yorum yöntemindeki salt mantıksal akıl yürütme 

usulüne yapılabilecek itirazlardan birisi mantıksal kanıtların değerinin olmayacağı 

yönündedir. Bu itiraza göre, “her kanıt kendileri kanıt gerektiren öncüllere dayanır, bu 

öncüllerin de başka öncüllere dayanması gerekir ve bu kanıt gerektirme durumu sonsuza dek 

böyle devam eder” O halde, gerçekte hiçbir şey şüphe olasılığı ötesinde kanıtlanamaz, 

çıkarım sadece bir idrak ediminden başka bir idrak edimine geçiştir. Her çıkarımın öncülü 

başka yargılardır; ilk öncüllerin çıkarımı yapılmamıştır ya da ilk öncül yoktur.  

Peirce’cı açıdan baktığımızda, bu itiraza şu cevabı verilir: Öncüller bu sırayı takip etmez, 

çünkü bu dizide ilk yoktur. Bu nedenden ötürü o yargı dizisinin zamanda her hangi bir 

başlangıcı yoktur; zira yargı dizileri sürekli olabilir ve yavaş yavaş oluşmuştur416.  

İtirazlar ve cevaplar hukuk felsefesi alanındaki tartışmaların vergi hukukuna yansıyabilecek 

yönüyle birebir örtüşmektedir. İtirazlar, vergi hukukundaki temel öncüller olan vergi hukuku 

ilkelerinin veya her hangi bir vergi hukuku kuralının dayandığı değerlerin kanıtlanamayacağı, 

bunların ideolojik ön kabuller olduğu yönündeki eleştirilere denk gelir.  Bu eleştirinin doğal 

sonucu, vergi hukukundaki bir yorumun doğrulanmasından değil belli ideolojik ön kabuller 

tarafından onaylanmasından bahsedilebileceğidir. Peirce açısından bakarsak buna verilecek 

cevap, “vergi hukuku yorumunda, yorumun doğruluğunu kanıtlayan hukuk ön kabullerinin 

insanlık tarihinin sürekliliği içinde ve yavaş yavaş insanlık tecrübelerinin birikimi içinde 

oluştuğu, dolayısıyla bunların kanıtlanması diye bir şeyin söz konusu olamayacağı, bu 

öncüllere dayalı bir yorumun boş bir eylem olarak yargılanamayacağı” şeklinde olacaktır.  

Peirce’nin aktardığına göre, Locke aynı konuyu incelemiştir. O bu itirazı “başlangıcının 

ispatsız olarak ifade edilmesi ilkesi(petitio princpii)” olarak isimlendirmiştir. Çıkarım zaten 

öncülde bulunmaktadır. Başka değişle sonuç, öncülün anlamıyla ilgili değildir, fakat sadece 

akıl yürütmenin geçerliliği ile ilgilidir417.   

Locke açısından baktığımızda, vergi hukukundaki yorumun temellerinin ispatının olmadığını 

ve ispata da gerek bulunmadığı iddia edilmelidir. Bu açık bir doğal hukuk argümanıdır. 

                                                             
416 Peirce, 2004, s. 13. 
417 Peirce, 2004, s. 13-15. 
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Çıkarım usulü açısından, hukuksal akıl yürütmede çıkarımın zaten hukuk kuralı içinde 

bulunduğu, hukuk yorumunun bir anlamda malumun ilanı olduğu ileri sürülmelidir. Sonuçta 

temel hukuki ve vergi hukuku ilkelerine dayalı yorum yapan bir yorumcunun kanıtlayacağı 

şey, mantıksal analizin doğruluğudur. Ortada bir anlamın doğruluğunun kanıtlanması değil, 

akıl yürütmenin kurallara uygunluğunun kanıtlanması sorunu vardır.  Ama Peirce bu fikrin her 

zaman geçerli olmadığını ileri sürer. Yorumcu anlamın doğruluğunu sorgulayan ve kanıtlayan 

kişi de olmalıdır aynı zamanda.  

b- Vergi Hukukunda Kavramların Gerçekliği Tam Temsil Edemediği Yönünde İleri 
Sürülebilecek İtiraza Cevap 

Peirce’cı açıdan baktığımızda, kavramların üç tür görevi olduğunu belirtmektedir: Bir takım 

değerlerin temsili olarak “ikon”,  yaşayan veya fiziksel veya düşünsel olguların zihindeki 

bağlantılarının temsili olarak “indeks” , dildeki bazı işaretlerin temsili olarak “sembol” olmak 

görevi 418 . Genel itiraz, bu temsillerin hiçbir zaman gerçeğin tam temsili olamayacağı 

yönündedir.         

Bu itirazı yapanlar akıl yürütmenin yalnızca bir mekanik süreç olduğu üzerinden hareket 

ederler. “Akıl yürütme yalın bir kural ya da formüle bağlı olarak yürür. Öncül ve terimlerin 

sırasını değiştirebilecek bir makine yapılabilir. Eğer durum böyleyse akıl kendisi zaten başka 

bir formüldür, onun işlemesini sağlamak için başka bir akıla ihtiyaç vardır ve o aklın işlemesi 

için gene başka bir akıla ihtiyaç vardır ve o aklın işlemesi için gene başka bir akıla ihtiyaç 

vardır ve bu durum sonu olmaksızın böyle devam eder. Bu sürecin gerçeğin temsili ile hiçbir 

ilgisi yoktur.”  Peirce, bu itiraza yorumun aslında nasıl bir şey olduğunu gözler önüne seren 

şu cevabı verir: “Bu itiraz, bir insanın bir arazi ölçümcüsüne şunları söylemesi gibidir: “Siz 

arazinin doğru bir temsilini yapmıyorsunuz; yalnızca bir noktadan diğerine uzunlukları 

ölçüyorsunuz….demek istediğim çizgileri ölçüyorsunuz. Eğer açıları inceliyorsanız, bunun 

amacı üçgenleri çözmek ve kenarlarının uzunluklarını hesaplamaktır. Ve haritanızı yapma 

eylemine giriştiğinizde, sadece çizgiler çizebilen bir kalem kullanıyorsunuz. Demek ki işiniz 

sadece çizgilerle. Fakat arazi bir yüzeydir; ve arazi ne kadar küçük olursa olsun ve çizgiler ne 

kadar büyük olursa olsun o çizgiler bir yüzeyin yerini tutamaz. Bu nedenle araziyi temsil 

etmemiş olursunuz.”  Peirce’ye göre, arazi ölçümcüsü şu şekilde cevap verirdi: “bayım, 

çizgilerimin arazinin yerine geçemeyeceğini ve haritamın arazinin kendisi olmadığını 

kanıtladınız. Ben hiçbir zaman bunu iddia etmedim. Fakat bu haritamın açıkça araziyi temsil 

etmesine engel değildir”. Bir akıl edimi ne kadar sınırlı olursa olsun, hiçbir akıl yürütme usulü 

onun yerini tutamaz. Bu açıkça beklenen bir şeydir ve akıl edimini temsil etmesi gerektiğini 

düşünecek olsak dahi formel akıl yürütmenin tamamen akıl edimini temsil ettiği düşüncesi 
                                                             
418 Broekman, 1999, s. http://www.semioticsoflaw.com/site/secondschool.php 
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bundan çıkarılmamalıdır. Formel mantıkçının söyleyeceği tek şey; bu-şu çeşitteki kelimelerin 

ifade edebildiği gerçekler doğru ise, bunlara ilişkin ifade edilen bir gerçeğin de doğru 

olduğudur419.  

Aynı itirazlar akıl yürütme kurallarına uyarak yapılan vergi hukuku yorumu için de yapılabilir. 

Bu itiraza Peirce’cı bir cevap vardır: Vergi hukukundaki yorum eylemi bir akıl edimidir ve akıl 

edimi içinde sadece formel akıl yürütme usulü yoktur.  O halde vergi hukukundaki akıl edimi, 

mantıktan çok öte bir şeydir.  Ama yine de vergi hukuku akıl ediminin akıl yürütme usulü 

içinde temsil edilmeyeceği ileri sürülemez. Buradan hareketle, yargı yorumlarının vergi 

hukuku olayı olarak tipikleştirdikleri şeyin ve yasaya verdikleri anlamın, gerçek hayatın 

yanında ne kadar renksiz ve sınırlı kaldığının bir gerçek olduğunu ve bu gerçeğin söz konusu 

yorum ve tipikleştirme faaliyetinin değeri ve önemini etkilemeyeceği ortaya konmaktadır. Bu 

durum, kavram mantığının eksikliği değil doğası olarak kabul edilmelidir. 

c- Vergi Hukukundaki Formel Akıl Yürütmenin Öznellik Taşıdığı İtirazına Cevap 

Formel akıl yürütmeye karşı ileri sürülen itirazlardan biri de akıl yürütmenin “demek ki” 

kısmının öznel olduğudur. Bu itiraz, yorum yapanın ister istemez kendi kaygılarını, 

ideolojisini, psikolojisini, geleneklerini, alışkanlıklarını, sübjektif adalet duygusunu çıkarımına 

yansıttığını da söyler bize. Ancak “demek ki” ler üzerinde bir çok insanın uzlaşması varsa akıl 

yürütmenin geçerliliğine itiraz yersizdir.  

Peirce’ye göre, insanlar  “duman var; ateş olmadan hiçbir vakit duman olmaz: bundan dolayı 

ateş vardır” sıralamasıyla düşünür. Duman ateşin nedeni değil sonucudur. Durum böyleyse, 

nedenselliğin gerçekte zamanın doğru sıralamasıyla olayları belirlemesine karşın, akıl 

yürütmede, takip eden olay önce gelir meydana gelen olay sonra gelir. Eğer gerçek, bütün 

topluluğun sonunda üzerinde anlaşmaya vardığı şey ise, olaylardan bu gerçeğe ulaştıran akıl 

yürütme geçerlidir420.    

 Bu yaklaşım, vergi hukukunda ekonomik yorumu veya bizim deyimimizle açık sistematik 

yorumun bir parçası olan ekonomik amaçsallığa dayalı yorum, gerçek düşünme şekline denk 

geldiği biçiminde yorumlanabilir. Vergi hukukunda yorum yapan birisi öncelikle ekonomik 

olayın gerçek mahiyetine konsantre olur. Bu konuda, genel kabul gören bir tanımlama 

yapılabilirse, vergiyi doğuran olayın hangi hukuk kuralına karşılık geldiğine ilişkin bir 

değerlendirme olacaktır. Vergiden kaçınma amacıyla ekonomik gerçeğin özünü saptıran 

çabaları deşifre eden her eylem objektiflik yolunda atılan bir adımdır.     

                                                             
419 Peirce, 2004, s. 15-17. 
420 Peirce, 2004, s. 18,19. 
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Peirce’nin bu savunusu, kavram mantığına dayalı kapalı sistematik yorumun eksikliğini gün 

yüzüne çıkartmaktadır. 

d- Vergi Hukuku Kuralına Verilen Anlam Doğru, Formel Akıl Yürütme Usulü Doğru Olsa 
Bile Hukuksal Çıkarımın Yanlış Olabileceği İtirazı 

Peirce’cı açıdan baktığımızda, bu tarz bir itirazın Hegel’ci bakış açısından kaynaklandığı 

iddia edilmelidir. Hegel’in Örneği, şöyledir: “orta terimi bir duvarın maviye boyandığı olan bir 

çıkarımda, sonuç duvarın mavi olduğudur; ancak gene de bu akıl yürütmede; eğer duvara bir 

kat da sarı boya sürülmüşse duvarın yeşil olabileceği söylenebilir ve bu son durumdan dolayı 

sonuç duvarın sarı olduğudur. Gezegenlerin, uyduların ve kuyruklu yıldızların güneş ile 

aralarındaki çekim kuvvetinin orta teriminden, bu kütlelerin güneşin içine düştüğü vargısına 

ulaşılabilir fakat bunlar güneşin içine düşmemektedir. Çünkü bizzat kendi merkezleri ile 

aralarında aynı çekim kuvveti(merkezkaç) vardır.”  Peirce, bu durumda asıl meselenin 

terimlere verilen anlamların belirginleştirilmesi olduğunu ve bu belirginleştirilmeyle sorunun 

çözüleceğini belirtmektedir. Anlam belirginleştirme anlamları temsil eden sembollerle ifade 

edilmelidir. Cümle şöyle ifade edilmelidir: “Mavi kılınmış her şey mavidir. >Bu mavi kılınmıştır. 

(Demek ki) Bu şimdi mavidir…….şimdi öznelerin ve yüklemlerin yerine harfler koyalım; şu 

şekli elde ederiz, M, P’dir>S, M’dir: (Demek ki) S,Q’dur……”421.  

Peirce, dilin sınırlarından dolayı öncülün tam anlaşılamaması sorununu klasik mantığın 

çözemediğini ancak semboller devreye girdiğinde, klasik akıl yürütme formüllerinin bu sorunu 

çözeceğini belirtir. Yorumdaki akıl yürütme silsilesinde ilk önerme yanlış(veya öteki yanlış) 

ise sonuç da yanlış olacaktır. Mantık silsilesi doğru olsa bile bu böyledir. O halde mesele 

vergi hukuku kuralının anlamında düğümlenmektedir. Mantık doğru sonuca ulaşmak 

açısından temel metodu verir. Ancak hukuksal akıl yürütmenin geçerli olabilmesi için hukuk 

kuralına verilen anlamın içerik olarak doğru çözümlenmesi önemlidir. Bu çözümleme, verilen 

anlamın sembolik ifadelere dönüştürülmesi şeklinde olursa, o sembolün anlamı konusunda 

bir uzlaşma olacağından, çıkarımlar arasında uyuşmamazlık sorunu da çözülmüş olur.  

Söz konusu yaklaşımın özünü ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde açık lâfzî yorum içinde 

inceledik.  

3- Traktatus Logico-Philosophicus Dönemi Wittgenstein Görüşleri 
Açısından Verilebilecek Cevaplar 

Mantığa kesin inancı içeren bir pragmatik yaklaşımın en önemli temsilcilerinden birisi 

Traktatus Logico Philosophicus dönemi Wittgenstein’dır. Wittgenstein’a göre, mantık, bütün 

deneyimden öncedir. Deneyimimizin hiçbir bölümü a priori değildir. Şeylerin a priory bir 
                                                             
421 Peirce, 2004, s. 18-22. 
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düzeni yoktur.  A priori olan mantıktır. Mantıksal tümceler dünyanın yapı-iskeletini betimlerler, 

ya da, daha doğrusu, onu ortaya koyar 422 . Mantık bir öğreti değil, dünyanın bir ayna 

tasarımıdır. Mantık aşkındır423.    

Traktatus Logico Philozophicus’da  Wittgenstein düşünceleri şu şekilde açıklanabilir: 

a- Mantıksal Tasarımlarımız Olgularla Bağı Tam Kurabilir 

Wittgenstein’a göre, karmaşıklar üzerine her dile getiriş, bunların oluşturucu öğeleri üzerine 

olan bir dile getiriş ile karmaşıkları tam olarak betimleyen tümcelere ayrılabilir. Gerçeğinden 

ne denli farklı da olsa, düşünülen bir dünya, gerçeğiyle ortak bir şeye –bir biçime- sahip 

olmak zorundadır424. Mantıksal uzam içindeki olgular, dünyadır425. Yani reel ile kavram, pratik 

ile teori denktir.   

Olgu bağlamında nesneler birbirleriyle belirli bir tarzda bağlantı içindedirler. Nesnelerin olgu 

bağlamında birbirleriyle bağlantı içinde bulunmalarının tarzı, olgu bağlamının yapısıdır. 

Olgunun yapısı, olgu bağlamlarının yapılarından oluşur. Var olan olgu bağlamlarının toplamı, 

dünyadır426.     

Olguların tasarımlarını kurarız. Tasarım, olgu durumlarını, olgu bağlamlarının var olmalarını 

ve var olmamalarını, mantıksal uzam içinde ortaya koyar. Tasarım, gerçekliğin bir taslağıdır. 

Tasarımın öğeleri, tasarımın içinde, nesneleri karşılarlar. Tasarımı oluşturan, öğelerinin 

birbirleriyle belirli bir tarzda bağlantı içinde olmalıdır. Tasarımın öğelerinin birbirleriyle belirli 

bir tarzda bağlantı içinde olmaları, şeylerin öyle bir bağlantı içinde olduklarını ortaya koyar. 

Tasarım, bir cetvel gibi gerçekliğin yanına konmuştur427. Tümce, gerçekliğin bir tasarımıdır. 

Tümce, gerçekliğin, biz onu nasıl düşünüyorsak, öyle bir taslağıdır428. Bundan anlaşılması 

gereken, doğru hazırlanmış bir yasa metninin ekonomik olayın bir tasarımı olduğu ve bu olayı 

ölçüp değerlendirme kapasitesinden şüphe edilmemesi gerektiğidir.  

Olguların mantıksal tasarımı, düşüncedir429.  Tümce bize bir olgu durumu iletir, öyleyse olgu 

durumuyla özünden bağlantılı olması gerekir. Bağlantı da işte, onun mantıksal tasarımı 

olmasıdır. Tümce ancak mantıksal olarak eklemli olduğu kadarıyla bir olgu durumunun 

                                                             
422 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 127, 135, 147. 
423 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 151. 
424 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 17. 
425 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s.13. 
426 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 19. 
427 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 21. 
428 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 45. 
429 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 25. 
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tasarımıdır 430 . Tümce ancak gerçekliğin bir tasarımı olabilmesiyle, doğru ya da yanlış 

olabilir431. 

TLP dönemi Wittgenstein, Russell’ın temsilin tam olamasa da amaca hizmet edecek kadar 

olabileceği görüşünü bir adım ileri taşımıştır. Onun açısından baktığımızda, mantıksal 

tasarımlar olan vergi hukuku ve diğer hukuk dallarındaki kavramlaştırmalar ve bunlar 

arasındaki sistematik ilişkinin doğru olarak kurulması durumunda, ekonomik olayları tam 

olarak kavrama yeteneğine ulaşılabileceği savunulabilir. Bu bir olanak sorunu değil(çünkü 

olanaklıdır), bilgiye doğru bir şekilde ulaşmak ve mantıksal kurguyu doğru bir şekilde kurmak 

sorunudur. Söz konusu savunu, kapalı sistematik yoruma tam bir güveni yansıtmaktadır. 

Böylece Kelsen ve Austin’in temel aldığı dünyanın yapıtaşları ortaya konmaktadır.     

b- Çıkarımın Ne Olduğu 

Tümceyi doğrulayan doğruluk kanıtlamalarının doğruluk olanaklarına, “tümcenin doğruluk 

temelleri” denir. Tikel düzeyde, bir “p” tümcesinin doğruluk temelleriyse, birincisinin 

doğruluğu ikincisinin doğruluğundan sonuç olarak çıkar. Birinin doğruluk temelleri 

ötekininkilerle içerilir; p,q’dan sonuç olarak çıkar. p, q’dan sonuç olarak çıkıyorsa, p’nin 

anlamı q’nun anlamında içeriliyor demektir. Tümce, kendisinden sonuç olarak çıkan her 

tümceyi evetler432.  

p, q’dan sonuç olarak çıkıyorsa, q tümcesi p tümcesine 1 olasılık verir. Mantıksal sonuç 

çıkarmanın kesinliği, olasılığın bir sınır durumudur. Bir olay olur ya da olmaz, bir orta şey 

yoktur 433 . Mantıksal yönteme kesin güveni yansıtan bu bakış açısı, bir önceki 

değerlendirmeyi tamamlar. Eğer kavramlaştırma olguyu tam olarak yansıtıyorsa, yorumda 

yapılacak şey mantığa başvurmak ve yorumu kesin bir güvenle tamamlamaktır.  

Şimdi, tüm bu kapalı sistematik yorumu meşrulaştıran temellerden sonra konuya girmek 

uygun olacaktır 

E- Kavram Mantığının Bir Parçası Olarak Kapalı Sistematik Yorum 

1- Kavram Mantığının Önemi 

Kavramdan bahsettiğimizde aslında TLP dönemi Wittgenstein’ın aksine hiçbir zaman tam 

olarak ifade edilemeyen, hiçbir var bulunanın o olmadığı bir şeyden bahsediyoruz. Kavram, 

aynı adı alan bir çok var bulunanın ortak niteliğidir. Sokrates’de kavram, doğru bilgiye 

                                                             
430 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 51. 
431 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 53. 
432 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 87, 89. 
433 Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus, 1996, s. 93,95. 
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varmanın bir aracıdır. Bir şeyin ne olduğunu bilmek için, onun türlü örneklerini bütün ikincil 

niteliklerden soyutladıktan sonra geride öz nitelik olarak ne kaldığını araştırmak gerekir. Bu 

da her terimin iyi bir tanımını yapmak demektir434.  

Platon, nesnelerin bilinmesinin, daha önceden onların kavramlarının bilinmesine bağlı olduğu 

ve bilmenin anımsamak demek olduğunu savunur. Platon’un tersine, Aristoteles’e göre, 

nesneler, özün yanında biçime de sahiptir. Biçim de nesnede bulunan bir takım tümellerin 

toplamı olduğuna göre, tümellerin nesnelerden ayrı bir varlıkları kalmamış olur435. Sokrates 

Theaitetos’da şöyle diyor du: “Bizim ve diğer her şeyin birleşmelerinden oluştuğumuz ilk 

öğeler açıklanamaz. Çünkü kendinde ve kendi için olan her şey yalnızca adlarla imlenebilir. 

Başka bir belirleme olanaklı değildir. Kendinde ve kendisi için olan başka bir belirleme 

olmaksızın adlandırılmalıdır. Bu öğe için salt adlandırmadan başka hiçbir şey yoktur. 

Yalnızca adı vardır. Ama nasıl ki bu ilk öğelerin birleşmesiyle oluşan şey girift örgülü bir yapı 

ise, adları da bu girift örgü içerisinde açıklayıcı söz olmuştur. Çünkü bunun da özü adların 

girift örgüsüdür436.  Sokrates, Platon ve Aristoteles’in ortasında durmaktadır.  

Wittgenstein ve Russell, Sokrates’e benzer biçimde, öze ilişkin bir kısım kavramları Platon 

gibi, özün birleşimlerinden oluşmuş bir kısım kavramları ise Aristoteles gibi görürler.   

Locke, yeni doğan bir çocuğun, nesneleri algılamaya başlamadan önce o nesnelerin 

nitelikleriyle ilgili bir takım basit kavramlara sahip olduğunu söylüyor. Ancak asıl bilgi algılarla 

oluşur. Algılar, tikel kavramlardır. Belli bir deneyimden sonra tümel basit ideler oluşur, daha 

sonra karmaşık tümel kavramlar gelişir. Zihin bu kavramlar vasıtasıyla seçme, ayırt etme ile 

bunlara bağlı olarak, ölçüştürme, birleştirme, ad verme ve soyutlama yapar. Bunlar nesne 

kavramlarıdır. Bu kavramlar vasıtasıyla nesne zihne yerleşir437.  

Berkeley ve Hume’a göre, doğada karşılaşılan her şey, olduğu biçimiyle algılanmakta, yalnız 

bu durumlarıyla zihne giremeyeceklerinden kavram biçimine dönüşerek bu ambara 

dolmaktadır. Hume, kavramların, izlenimlerin kopyaları olarak, sayısız nesnelerin aralarındaki 

benzerliklere göre ayrıldığını ve bu ayırma sonucuna göre genel adları sakladığını belirtir438.   

Bu temellerden baktığımızda gördüğümüz ortak nokta, hakikat veya bilgiye ulaşmada 

algılarla veya doğuştan gelen bilgilerle önce tümellere varıldığı, ancak bu noktanın bilgiye 

ulaşmak için başlangıç safhası olduğu, tümele ulaştıktan sonra tikel ve somut bir nesnenin 

bilgisine ulaşıldığıdır. Bu süreç kavram ve önermeler mantığının kapsam alanındadır.  

                                                             
434 Hacıkadiroğlu, 2003, s. 12. (yazarın “ide” olarak kullandığı terim “kavram” olarak değiştirildi) 
435 Hacıkadiroğlu, 2003, s. 14,15. (yazarın “ide” olarak kullandığı terim “kavram” olarak değiştirildi) 
436 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s .41,42. 
437 Hacıkadiroğlu, 2003, s. 14-25. (yazarın “ide” olarak kullandığı terim “kavram” olarak değiştirildi) 
438 Hacıkadiroğlu, 2003, s. 25-27. (yazarın “ide” olarak kullandığı terim “kavram” olarak değiştirildi) 
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Kavramla ilgili bu açıklamaların, vergi hukuku kuralının yorumlanması ve vergi hukuku 

olayının açıklanması süreciyle doğrudan ilgili bulunmaktadır:                

Her metin gibi vergi hukuk metinleri de kavramlar örgüsüdür. Bu kavramların 

anlamlandırılmaları kimi zaman birbirinden kopuk olabilir. VUK’un 3.maddesinin “Vergi 

kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder” kuralı, “ve” bağlacı ile vergisel kavramların ruhu 

ve kelime karşılığı olan anlamın birlikte değerlendirilmesi emrini vermektedir. Ruh ve kelime 

karşılığı arasındaki bağı kurmak mümkündür.  Çünkü, Wittgenstein’ın da belirttiği gibi bir 

sözcüğün anlamı, sahip olduğu dildeki kullanımıyla yansır439.  

Yargıcın yaptığı yorumun hukukiliği yanında, ilgili kanun maddesindeki kavramın içeriğini 

yeterli düzeyde kapsaması ve yoruma konu kavramın olayın unsurlarıyla çakışması 

gereklidir. Yorumun en basit formu, lâfzî yapıyı esas alan salt mantıksal analizdir(kapalı lafzi 

yorum). Bu analizde, herkes tarafından anlaşılan kavramlar üzerinden hukuk kuralının 

anlamına varılır. Yorum eyleminin daha fazla emek gerektiren diğer bir asıl boyutu, belirsiz 

bir anlamı belirli hale getirmektir. Yine, diğer bir asıl boyutu, yorumcu topluluk tarafından net 

anlaşılan bir anlamın değiştirilmesidir. Son iki durumda yargıcın kavram netleştirmesi, aynı 

zamanda kavramın dahil olduğu hukuk kuralının anlamının belirlenmesi işlemidir.  Yargıç bu 

belirleme işleminde yaratıcıdır ancak tamamen özgür yaratamaz. Yargıç, her zaman ve her 

koşulda hukuka ve akla uygun bir gerekçelendirmeyle yükümlüdür. İşte bu 

gerekçelendirmede, yorumun en temel formunda uygulanan mantık yasaları, hukukun ahlaki 

prensipleri ve hukuk bütünlüğünün tutarlı bir şekilde sunulacağı esas temeli oluşturmaktadır. 

Kavram mantığının bir parçası olarak kapalı sistematik yorum, bu eylem içinde nerede 

durmaktadır? Buna bakmak gerekir:  

2- Varlık 

Hançerlioğlu’nun Felsefe Sözlüğünde varlığın(Being, Vücud, Mevcudiyet) tanımı şöyle 

yapılmaktadır440:  

“1-Etimoloji:…varlık deyimi, Türkçemizde ad köklerine takılarak soyut adlar türeten –lik/lık ekinin var 

deyimine eklenmesiyle yapılmıştır ve var bulunanı dile getirir. Fransızca ve İtalyancadaki karşılıkları, 

Hint-Avrupa dil grubunun olmak anlamını dile getiren “es” kökünden türetilmiştir. Bu kökten ilkin o 

vardır anlamında sanskritçe “Asti” ve yunanca “esti” sözcükleri oluşmuş  ve daha sonra varlık 

anlamına gelen “la.esse” deyimi ortaya çıkmıştır. Skolastik felsefede bu anlam, aynı zamanda, Latince 

“ens” deyimiyle de dile getirilmiştir. Antikçağ Yunan felsefesindeyse varlık anlamı, yunanca “to on” ve 

“einai” deyimleriyle dile getiriliyordu. 

                                                             
439 Aktaran: Memiş, 2007, s. 27. 
440 Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü - Geliştirilmiş ve Genişletilmiş Yeni Basım, 1993, s. 437-439. 
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2-Antikçağ:.….Parmenides, tek tanrıyı varlık saydı….varlık tekti, demek ki tüm çokluklar da 

görüntüden başka bir şey değillerdi….değişmeler ve çoklaşmalar gene birer görüntü ve var 

bulunanlara özgüydü. Nasıl aklık; ak çiçek, ak böcek, ak taş v.b. de bir aynıysa varlık da öylece tüm 

var bulunanlarda bir ve aynıydı…..Asıl gerçek, var bulunanlar değil, var 

bulunmayanlardır(varlıktır).…Bizler, değişmeleri ve çoklukları duyularımızla algılıyoruz, değişmez ve 

tek olan asıl gerçekliğiyse duyumlamadığımız için usumuzla kavrıyoruz. ….asıl gerçek, duyularla değil, 

düşünce ve usla kavranandır…..Platon da, duyuların bize hiçbir bilgi vermediği ve bilginin tümüyle 

kavramsal, eşdeyişle ussal olduğu kanısındadır. Üşüdüm diyoruz, üşümek ne demek? Onu ancak 

ısınmalardan, kaşınmalardan, kızarmalardan vb. ayırabileceğimiz; eşdeyişle, bir çok kavramla 

sınıflandırabileceğimiz ölçüde bilebiliriz.….Gerçek, tikel-tekil olan değil tümel olandır; eşdeyişle var 

bulunan değil var bulunmayandır. Platon, tümel olarak var olduğu(varlık) halde bireysel olarak var 

bulunmayan(varoluş) bu gerçeğe idea adını veriyor.…..Aristoteles, tümellerin varoluşları 

bulunmayacağını ileri sürmekle öğretmeni Platon’a karşı çıkarak aklık, ak çiçekte, ak böcekte, ak taşta 

vb. vardır, bunların dışında aklık diye bir şey yoktur görüşünü savunuyor. Aristoteles’e göre de ancak 

tümeller var olamaz; var olanlar, tümel değil bireyseldir. Ne var ki, Aristoteles de özdeğin varlığını 

kabul etmektedir, çünkü o da ünlü formunu(Aristoteles’in formu, Platon’un ideasıdır) 

biçimlendirebileceği bir hammadde bulmak zorundadır. 

3-Ortaçağ: Ortaçağ’da, Abaelardus tümeller kavramdır diyor. Bu yaklaşım Aristotelesçi bir temele 

dayanmaktadır. Aristoteles, tümeller ancak nesnelerin içinde var olurlar demişti. Abaelardus da bunu 

söylüyor ve gene Aristoteles gibi ekliyor: Tümeller, nesnelerin dışında, ancak kavram olarak var 

olabilirler….  

4-Yeniçağ: …Descartes, “sum quia cogita (varım, çünkü düşünüyorum)” diyor, böylece varlığı bireysel 

ve öznel düşünceye bağlamış oluyor…..Berkeley, “esse est percipi(varlık algılamadır)” 

demekle...fiziksel nesnelerin varlığını dile getiriyor….Hegel’e göre varlık, ….tüm varoluşlarda ortak 

olan tek şeydir ve en yüksek soyutlamadır. Bundan ötürüdür ki varlık tümeldir ve tümel olduğundan 

ötürü de nesneldir. Nesneldir, ama varoluşu yoktur..”              

 Hançerlioğlu açıklamasında düşünce tarihinde varlığın, ideal-soyut, kavramsal-soyut, reel-

somut üç hali görülür. Bunlar aynı zamanda üç düşünme durumuna karşılık gelir.  

“İdeal soyut hal”, insanlığın bilgisinde doğuştan var olduğu varsayılan, öncesiz ve sonrasız 

her zaman ve her yerde  olan ve bütün var bulunanların ilk ve temel açıklamasını 

yapabileceğimiz bilimsel ve düşünsel teorilerin kaynağı, asıl ve mutlak hakikatlerin 

karşılığıdır. Bir anlamıyla insana verilidir. Olgular, insana verili hakikatlerden tümdengelimsel 

yöntemle çözümlenir.   

“Kavramsal-soyut hal”, varlığı ideal dünyadan alır, var bulunanların dünyasına kavramlar 

olarak sunar.  Kavramlar tek tek reel var bulunan değil, var bulunanı sınıflandıran düşüncenin 

içindeki var bulunandır. Düşüncenin içindeki var bulunan kavram, ideal olanı düşünen kişinin 
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dışındaki verili alandan düşünen kişinin içine taşır. Varlık, düşüncenin içinde mantık sistemi 

çerçevesinde sınıflandırma ve analiz konusu olur. Kavrama ulaşmak bazen ideallerden 

tümdengelim yoluyla bazen reelden tümevarım yoluyla olur. Kapalı sistematik yorumun 

yaklaşımı, temelde kavramsal-soyut hal içinde, vergi hukukunun algılanmasına 

dayanmaktadır. Bunu en açık olarak mantıksal forma uygun bir kavramlaştırmayla yorum 

eylemi gerçekleştirmektedir.     

“Reel-somut hal”, kavramları ve idealleri varlık alanının dışına çıkartır. Varlık artık 

düşüncenin dışındadır ve somut olarak var bulunandır. Düşünce, dışarıdaki var bulunanı 

olduğu gibi algılayabilir. O halde düşüncenin içindeki varlık ile reel-somut varlık birebir var 

bulunanın aynısıdır. Artık idealler veya kavramlar değil reel-somut var bulunan varlık 

olmuştur. Bu noktadan sonra analiz bilimin konusuyken, mantık sınıflandırmada yardımcı 

konumundadır.    

Bütün bu açıklamaların vergi hukukunda yorumla bağı şudur: Hukuk kuralını var bulunan 

olarak değerlendirdiğimizde, yorumcu için esas olan o kuralın özü hukuk sisteminin 

kavramsal bütünlüğü içindeki yeri veya güncel ekonomik olayları hayatın dinamizmine uygun 

çözümleyecek kavramsal analizdir. O halde bir var bulunan olarak Vergi Hukuku’nun yorumu, 

onun hukukun ve ekonominin yaşayan varlıklar âleminde ne pozisyonda durduğuna ilişkin 

kabulle doğrudan ilgilidir.  

Yorumcu açısından varlığın üç hali, birbirini eleyerek gelişen bir tarihsel süreçler olarak 

algılanmamalıdır. Üç halin üçü de yorum kümesinin elemanlarıdır. Ancak yine de yorum 

eyleminde bir sıralama takip etmek gereklidir. Yorumcu, öncelikle vergi hukuku kuralının 

mantıksal analizini yapmalıdır. Çünkü vergi hukuku hem bir kavramsal bütünlük hem de her 

vergi hukuku kuralı kendisinden çıkarım yapılabilecek bir önermedir. O halde her hangi bir 

vergi hukuku kuralının yorumunu yapmak için öncelikle kavram ve önermeler mantığına 

başvurmak gerekir. Birbirinden farklı yorumlar söz konusu olabilir. Bu durumda çatışmanın 

giderilmesi için ilk yapılması gereken vergi hukuku önermesinde bulunan kavramların içinde 

bulunduğu hukuk sistemi ve gerçek yaşam olayları ile olan bağının güçlendirilmesi olmalıdır. 

Bu çabadan sonra ulaşılan sonuç(çıkarım) değerler süzgecinde geçirilir. Değerler 

verili(Platon) olabileceği gibi sosyal hayatın gereklerinden türemiş de olabilir. Bu, yorumcu 

için aldığı eğitim, içinde bulunduğu kültür veya felsefi soruşturmalar sonucunda ulaştığı 

kabullere dayanan temel varsayımlar ile ilgili bir meseledir. 
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Hukuk uygulamalarında kavramcı yorum metodu Alman Tarihçi Hukuk Okulu  tarafından 

savunulmuştur. Bu metoda göre, belirli bir hukuk kuralını yorumlarken “sosyal gerçeklik”ten 

veya “somut gerçeklik”ten ziyade, hukuk kuralının soyut içeriğinden hareket etmek gerekir. 

Hukuk kuralının içeriği ise hukuk biliminin geliştirdiği “kavram”larla belirlenmelidir441. 

Kavram hukukçuluğu hukuksal sorunun çözümü ile ilgili olarak şunu önermektedir; “Hukuk 

kuralını daima daha soyut bir duruma, bir genelliğe taşımak”. Böylece her hukuksal durum, 

hiç değilse daha yüksek bir soyutlama kademesi üzerinden indirgenebilecektir 

(subsumtion)442.   

Bize göre, Vergi Hukukunda yorum için kavramcı yaklaşımın önemi inkar edilemez. Kavram 

mantığı açısından yapılan bir çalışma, söz konusu kuralın olayla ilgili olduğuna karar 

verildikten sonra olaya ilişkin akıl yürütmenin doğru bir şekilde yapılabilmesi açısından 

önemlidir. Diğer bir önemi, yapılan bir yorumun veya verilmiş bir yargı kararının hukuksal akıl 

yürütme açısından ne kadar güçlü veya zayıf olduğunun tespitinde test aracı olarak 

kullanılabilir olmasıdır.   

Yorumcunun öncelikli olarak yapması gereken şey, vergi hukuku sistemi içindeki kavram ve 

önermeler arasındaki sistematik ilişkiyi çözümleyen bir mantıksal analizdir.  

Biz bunu şu anda mantık biliminin formel çözümlemesi açısından kavram mantığı 

bağlamında açıklayacağız. 

3- Kavram, Terim  

a- Tanım 

Klasik mantıkta Aristo geleneğine bağlı olarak “kavram(Concept, Mefhum)”, “bir şeyin 

zihindeki tasarımı olarak tanımlanır. Kavram bir obje veya olgunun düşüncedeki 

karşılığıdır 443 .” “Mantık için tasarlanabilen, düşünülebilen her şey”dir 444 . Kavram 

imgelemeden(hayal etmekten) farklıdır. Bir şeyin imgesi, tek ve somut bir varlığa aitken, bir 

şeyin kavramı genel ve soyut varlığa aittir445.  

                                                             
441 Gözler, 1998 
442 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 69,70. 
443 Çüçen, Mantık, 2009, s. 54,55. 
444 Löringhoff, 1973, s. 40. 
445 Çüçen, Mantık, 2009, s. 55. 
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Kavramların düşünme sırasında oynadıkları rol, kağıt paranın ekonomide oynadığı role 

benzer. Kağıt para bir değiş tokuş aracıdır; belirli bir şeyi, belirli bir miktar değerli madeni 

temsil etmektedir446.  

Soyutlama ve genelleme ile meydana gelen kavramların ve yalnız soyutlama ile elde edilen 

fikirlerin sözle söylenmesine mantıkta “terim(Term)” denir447. Terim, zihnimizde düşünülmüş 

şeye ilişkin tasarımın yani kavramın dilsel işaretidir 448 . Vergi hukukunda terim, yasal 

metindeki ifadelere denk gelir. Yani vergi hukuku kavramlarının yasaya yazılmış olanları 

vergi hukuku terimleridir.   

b- Tümel, Tikel ve Tekil Kavramlar 

Eğer kavram bir sınıfın tümünü gösteriyorsa “tümel(Universal, Külli)”dir449. Tikel kavram ise 

“tikel(Particuler, Cüz’i)” önermede özne durumunda olan ve bir sınıfın bir kısmını gösteren 

kavramdır (bazı insanlar, bir kısım gezegenler, birkaç çiçek…)450. Zihinde tasarlanan bir şey 

tek bir varlığa karşılık geliyorsa bu kavram “tekil(Singular, Individual, Ferdi)” bir kavramdır451.  

Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nun 1’nci maddesi’nin gerçek kişilerin gelirleri gelir 

vergisine tabidir  hükmündeki “gerçek kişilerin gelirleri” tikel kavramdır. Gelir elde eden tüm 

gerçek ve tüzel kişiler içinde gerçek kişilerin gelirleri belirtilmektedir. GVK’nun 2’nci 

maddesindeki ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, 

gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da daha dar 

kapsamlı tikel kavramlardır. Bu kavramların tümeli “gelir” dir. Gelir tümel kavramı kapsamına 

diğer yasal düzenlemeler, ekonomik hayatın gerçekleri çerçevesinde oluşturulan kavramlar 

da dahildir.  

Vergi hukukunda yorum, vergi yasalarında yer alan tümel ve tikel kavramların anlamlarının 

çözümlenmesi ve bu anlamın somut olayla bağının kurulması eylemidir. Belli bir vergi 

mükellefinin elde ettiği belli bir gelir tipinden bahsedildiğinde tekil bir kavramdan mı 

bahsedilir? Hayır. Burada kavram kurulmuyor, somut bir olaydan söz ediliyor ve belli bir yasa 

kuralı(önerme) çerçevesinde çıkarım yapılıyor. Eğer yasada örneğin sadece A Ltd. Şti. nin 

elde ettiği X iradı da gelir tipleri arasında sayılsaydı o gelir için tekil gelir kavramı denebilirdi.  

                                                             
446 Hirş E. , Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 103. 
447 Kulen N. , 1972, s. 21. 
448 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 66. 
449 Öner, Klasik Mantık, 1978, s. 16. 
450 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 71. 
451 Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 66. 



144 

 

c- Olumlu  ve Olumsuz Kavramlar 

“Olumlu(Positive) kavram”, işaret ettiği şeyde bir niteliğin bulunduğunu; “olumsuz(Negative) 

kavram”, işaret ettiği şeyde bir niteliğin bulunmadığını bildiren kavramdır452. Olumsuzlukta, 

öyle zımni bir onay vardır ki, düşünce bir görüşü kapatırsa, inkar bir çok görüşlere yol açar. 

Çoğu zaman, inkar etmek iki defa onaylamak demektir. Çünkü inkar eden kimse, iyice belli 

olan olumsuz bir gerçeği ve aynı zamanda henüz var olmayan olumlu bir gerçeği bildiriyor 

demektir 453 . Anlamın bu açıdan bakılarak belirlenmesine vergi hukukunda “zıt kavram 

tekniğiyle yorum” adı verilir.  

Olumlu ve olumsuz kavramlar, birbirleriyle olan bağıntılarına göre karşıt kavramlar veya 

çelişik kavramlar olabilirler. Karşıt iki kavram biri diğerinin olumsuzu olan kavramlardır. 

“Karşıt(Contrare) kavramlar” aralarında hep bir orta kavrama izin verirler. Örneğin ak-kara 

arasında gri gibi bir orta kavram bulunur. Oysa “çelişik(contradictore) kavramlar” arasında 

böyle bir orta kavram bulunmaz.  Örneğin ak-ak olmayan çelişik kavramlardır ve aralarından 

hiçbir orta kavram bulunmaz454. Karşıtlık ve çelişiklik farkının bilinmesi yorumcu için çok 

önemlidir.  

“Muaflık” ve “istisnalar”, Vergi Hukukunda “mükellefiyet” ve “vergi konusu” kavramlarının 

çelişiğine örnek gösterilebilir. “Muafiyetler” başlıklı Kurumlar Vergisi Kanunu(KVK)’nun 4/1-

a’ncı maddesine göre; Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, 

fennî ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen 

okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune 

fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, 

dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşlar kurumlar vergisinden muaftır. Diğer bir deyimle bu 

müesseseler kurumlar vergisi mükellefi değildirler. Değil eki olumsuzluk bildirdiğinden ve 

mükellefiyet ve muafiyet iki ayrı kümenin elemanları olduğundan muafiyet kavramı, 

mükellefiyet kavramının çelişiğidir.  

Diğer taraftan, vergi yasalarında ortak noktaları bulunan farklı kavramların tanımlanması 

veya benzer kavramların farklı hukuk dallarında tanımlanması durumunda(eğer söz konusu 

hukuk kuralı kendisi dışındaki tanımları geçerli kabul etmiyor ise), yorumladığımız kavram 

kümesinin kapsamı dışında kalan kümenin “karşıt” kavram olarak değerlendirilmesi 

mümkündür. Karşıtlıkta önemli olan, karşıt kavramların aralarında bulunan orta kavramın 

yorum konusu kavramın analizinde dikkate alınacak bir unsur olarak değerini koruduğudur. 

                                                             
452 Öner, Klasik Mantık, 1978, s. 17. 
453 Guitton, 1968, s. 87,88. 
454 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 80-83. 
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Karşıtlık ve çelişiklik açısından önemli fark şuradadır: Karşıtlardan birisinin olumlanması 

öbürünün yadsınmasını gerektirir, ama birisinin yadsınması öbürünün olumlanmasını 

gerektirmez(çünkü bir şey, aksa mutlaka kara değildir, ama ak değilse mutlaka kara olması 

gerekmez). Ancak çelişiklerden birinin yadsınması öbürünün olumlanmasını gerektirdiği gibi 

birinin olumlanması da öbürünün yadsınmasını zorunlu olarak gerektirir455. 

d- Soyut ve Somut Kavramlar 

Bir kavram, tek bir nesneye işaret ediyorsa “somut(Concrete)”,  bir nesnenin ya da nesnelerin 

niteliği olarak düşünülen şeyi ifade ediyorsa “soyut(Abstract)” kavramdır456. 

Vergi Hukuku’nda soyut-somut kavramlar arası ilişkilerden birisi olarak “Vergiden Kaçınma”, 

kavramını örnek gösterebiliriz. Bu kavrama ilk bakıldığında soyuttur. Kavramı somut hale 

getirebilmek için pek çok bağlantılı kavramın değerlendirildiği, en azından üzerinde anlamsal 

uzlaşmayla sonuçlanan bir kavramsal analiz gereklidir. Daha sonra belli bir vergi olayı 

bağlamında, incelenen o olayın gerçekten vergiden kaçınma olup olmadığı sorusuna cevap 

verebilecek şekilde kavram somutlaştırılmalıdır. Kavramı soyuttan somuta doğru analiz 

edebilmemiz için öncelikle soyut olanı netleştirmemiz gereklidir.  

e- Kolektif ve Distribütif  Kavramlar 

“Kolektif(Collective)” kavramlar, farklı sınıflar içinde yer alan tekillerin (bireylerin) bir iş ve 

amaç doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları grup veya toplulukların kavramlarıdır457. 

“Distribütif(Distributive)” kavramlar anlamını ve özelliğini kolektif kavramlardan alırlar. Bir sınıf 

içinde yer alan bireyleri gösteren kavramlara distribütif kavramlar denir. Distribütif kavramlar, 

kolektif kavramlar içinde dağıtılmış olarak bulunurlar458. 

Örneğin, “Vergi Hukuku” kolektif bir kavramdır. Anayasa, tüm vergi kanunları, yönetmelikler, 

tebliğler, özelgeler ve yargı kararları ve doktrin ile oluşan tüm vergisel kavramların kolektif 

ifadesidir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, harç, damga vergisi..v.b. kavramlar ise Vergi 

Hukuku kavramına göre distirbütif kavramlardır. 

Vergi Hukukunda kolektif kavrama bir diğer örnek “vergiyi doğuran olay” kavramıdır. Vergi 

Usul Kanunu (VUK)’un 1 ve 2’nci maddelerine göre, VUK kavramları, gümrük vergileri hariç 

olmak üzere, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere 

ait vergi, resim ve harçlar’ı ilgilendiren tüm vergi yasalarında yer alan kavramların tümüne 

ilişkin ortak esasları düzenlemektedir. Bu anlamıyla VUK’un 19’ncu maddesinde tanımlanan 

                                                             
455 Hançerlioğlu, Felsefe Sözlüğü - Geliştirilmiş ve Genişletilmiş Yeni Basım, 1993, s. 206. 
456 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 70. 
457 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 77. 
458 Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 72. 
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“vergiyi doğuran olay” kavramı kolektif niteliktedir. Aynı kavramın distirbütif nitelikte olanına 

örnek ise Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)’nun “teslim” kavramıdır.  

Yorumda belirsizliğin veya diğer bir deyimle birden fazla yorumun mümkün olabilmesinin 

nedenlerinin anlaşılabilmesi veya neden başka bir yorumu değil de kabul edilen yorumun 

seçildiğini açıklayabilmek için kolektif-distirbütif kavramlar arasındaki ilişkilerin kuruluş 

biçiminin neye göre belirlendiğinin açıkça ortaya konulması gerekir.    

f- Özlük ve İlinti Kavramları 

Bir kavram, bir önerme içinde başka kavramın yüklemi olabilir. Yüklem durumundaki kavram 

özneyi içine alıyorsa, yüklem durumundaki kavram, özne durumundaki kavrama göre “özlük” 

kavramı olur. Yüklem durumundaki kavram öznenin özüne ait değil de onun ilintisine aitse, 

bu kavrama “ilinti” kavramı denir459. Örneğin : “İnsan, elektronik alet yapandır.” ifadesinde 

“elektronik alet yapmak” sadece insana özgü olduğu için “insan” kavramının “özlüğü” olur. 

Ancak “İnsan, hareket edendir.” ifadesinde “hareket etmek” insan dışında diğer canlılarda da 

görüldüğünden “insan” kavramının “ilintiliği”dir. 

Bir kavramın özlük veya ilinti kavramı olup olmadığını tespit etmek o kavramın anlamının 

belirlenmesinde önem arz etmektedir. Kavramın özlük niteliğinde olup olmadığını dikkate 

almadan yapılan bir yorumda nasıl bir belirsizlik doğabileceğine bir örnek asgari geçim 

indirimi müessesesinin ilk yürürlüğe girdiği dönemde “çalışmayan ve her hangi bir geliri 

olmayan eş” kavramı ile ilgili yapılan bazı yorumlarda göze çarpmaktadır.  

GVK’nun 32’nci maddesine göre, “ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim 

indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan 

ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık 

brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi 

için % 10'u…dur. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103. maddedeki 

gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, 

hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır”. Bu hükümdeki  “çalışmayan ve 

herhangi bir ücreti olmayan eş” kavramının özlük ve ilinti boyutlarına ilişkin bir değerlendirme 

yapmak gerekirse şunları söyleyebiliriz: Bu hükmü şu şekilde yazabiliriz: “İşçinin asgari 

geçim indirimine %10 ilave edilecek konuma gelmesi için yasanın istediği koşul, çalışmayan 

ve herhangi bir geliri olmayan eştir”. Buradaki “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” 

in özlük niteliği çalışmamak ve herhangi bir geliri olmamaktır. Ancak 265 no’lu GVK Tebliğ’i 

kavramın özlüğünü dikkate almamıştır. Tebliğe göre,  sadece ücret geliri elde eden eş, 

                                                             
459 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 85. 
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‘çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş’ kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar 

dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek 

olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 

olarak kabul edilecektir. Sonuç olarak, mükellef de ücret geliri dışında geliri olan eşleri 

“çalışmayan eş” kabul edecek ve asgari geçim indirimi hesaplamasını ona göre 

yapabileceklerdir. 

g- İçlem ve Kaplam 

“İçlem(Intension, Comprehension, Tazammun)”, bir kavramın kendi bünyesinde taşıdığı 

özelliklerdir. En özel ifadeler, genel ifadelere göre daha çok içleme sahiptir. Bir kavramın 

içlemini belirlemek o kavramın anlamını belirlemek demektir460. Bir kavramın içlemi, onun 

temsil ettiği nesnelerin ayırıcı niteliklerinin toplamı demektir461. Örneğin “Türkiyeli” kavramı 

bünyesinde “Türkiye’de yaşama”, “insan olma”, “canlı olma” ve “varlık olma” gibi birçok 

özellik barındırır. Tüm bu özellikler bu kavramların içlemidir462.  

Bir kavram içine aldığı nesneleri ve varlıkları tamamen kapsıyorsa kavranılan tüm nesne ve 

varlıklara o varlığın “kaplamı(Extension, Şumul)” denir463. Yani bir kavramın kaplamı, bu 

kavramdan anlaşılan nesne ve olayların toplam miktarı, genişliği demektir464 . Örneğin : 

“Varlık” kavramı “canlı” ve “cansız” kavramlarını alt grubu olarak bünyesinde barındırır. 

“Canlı” ve “cansız” kavramları da birçok alt kümeye sahiptir ve bu alt kümeler aynı zamanda 

“varlık” kavramının alt kümeleri sayılır. "İnsan nedir?" sorusunun cevapları, insan kavramının 

içlemidir,"kim insandır?" sorusunun cevapları ise insan kavramının kaplamıdır465. 

Edebi eserlerde anlam analizlerinde içlem ve kaplamın tespiti metnin doğru anlaşılması için 

zaruridir. Edebi eser analiz edilirken bunlar tespit edildiğinde farklı ifadelerin aynı anlama 

geldiği, aynı görünen ifadelerin anlamlarının farklı olduğu kavranabilir: Şu ifadeleri gözden 

geçirelim: A1=Anafartalar kahramanı; A2=Anafartalar kartalı; A3=Türkiye'nin ilk 

cumhurbaşkanı. Üç ibarede de ifade edilen kişi Atatürk'tür. Bu ifadelerin içlemlerini şu 

formülle gösterelim: A1 ve A2=Y1, A3=Y2. Bu ifadelerin kaplamlarını şu formülle ifade 

edebiliriz: Atatürk= Y1 ve Y2. Yani kaplam yönünden A1 ve A3'ün manası aynı olmakla 

birlikte, içlem yönünden farklıdır. Birinci ve ikinci asker Atatürk'ü, üçüncü sivil Atatürk'ü ifade 

                                                             
460 Özlem, Mantık-Klasik/Sembolik Mantık-Mantık Felsefesi, 2006, s. 94. 
461 Hirş E. , Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 104. 
462 Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 76. 
463 Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 76. 
464 Hirş E. , Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 104. 
465 Filizok, 2008 
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eder. Öyleyse, bir eserde Atatürk'ü ifade eden kavramların sayısından bir sonuca varmak 

istediğimizde, yukarıdaki ayırımı göz önünde bulundurmazsak yanlış yorumlara varabiliriz466. 

Bu örneği vergi hukukunda kullanmak mümkündür.  Örneğin, menkul sermaye iradı 

niteliğinde olan bazı gelirler kaplam yönünden menkul sermaye iradı olsalar da nitelikleri 

farklıdır. Dolayısıyla anlamları birbirinden farklıdır ve dolayısıyla vergilendirme rejimi farklı 

olabilir. Ayrıca aynı kavramların vergi kanunu ve diğer kanunlar açısından kaplamları farklı 

olabilir. Yeni bazı finansal enstrumanların GVK’nun 75.maddesinde tanımlanan menkul 

sermaye iratları içinde veya dışında olup olmadığının tespiti için içlem ve kaplam bağlamında 

değerlendirme yapmak gerekir.   

Vergi Kanunlarının sistematiğine içlem ve kaplam şematiği perspektifinden bakılabilir: Vergi 

Kanunları, kaplamdan içleme göre düzenlenmiştir. Örneğin: Vergi Usul Kanunu’nun 

değerleme hükümleri içlem-kaplam açısından şöyle  bir düzenlemeyle yazılmıştır: 

Tablo 18 VUK’un Değerleme Hükümleri İçlem Kaplam Tablosu 

1-Vergi Kanunları 

 2-Vergi Usul Kanunu 

  3-Üçüncü Kitap: Değerleme 

   4-Birinci Kısım: İktisadi Kıymet Değerleri 

    5-Birinci Bölüm: Değerlemenin Esasları 

     Kaplam                                                     6-Değerlemenin Tarifi                            İçlem 

       Artar(6 dan sonra)                                      6-Değerleme Günü                                  Artar 

                                                                             6-Değerlemede Esas                         (6 ya kadar) 

                                                                             6-Değerleme Ölçüleri 

                                                                             6-Maliyet bedeli 

                                                                             6-Borsa rayici 

                                                                             6-Tasarruf değeri 

                                                                             6-Mukayyet değer 

                                                                             6-İtibari değer 

                                                                             6-Vergi değeri 

                                                                             6-Rayiç bedel 

                                                                             6-Emsal bedeli ve ücreti 

                                                                             6-Vergi Değeri 

                                                             
466 Filizok, 2008 
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Ayrıca, diğer bir örnek olarak vergi hukukunda gayrimenkul kavramı çerçevesinde de 

verilebilir. Gayrimenkulün tanımı içlem, nelerin gayrimenkul olduğunun belirlenmesi ise 

kaplamı oluşturur. Örneğin gayrimenkul kavramı, vergi kanunları ve medeni hukukta farklı 

kaplama sahiptir. İçlem ve kaplamı tam belirlemeden kavramların kullanılması durumunda, 

vergi hukukundaki bir yorumun anlam bakımından uygulanmasında yanlışlıklar yapılabilir.  

h- Açık ve Seçik Kavramlar 

Descartes’e göre, “açık (Clair, Vazıh) kavram”, bize doğrudan gelen, yani aracısız elde 

ettiğimiz kavramlardır. Örneğin: dişimizin ağrıması halinde ağrı kavramı açıktır. Fakat açık 

kavram her zaman seçik olmayabilir. Hangi dişimizin ağrıdığını bilmiyorsak ağrımız bize 

seçik değildir.  “Seçik(Distinct, Sarih) kavram” ise başka kavramlardan ayırt edilen, ayrılmış 

kavramdır. Dişçi ağrıyan dişi bulup vurduğunda ağrımız hem açık hem de seçik olmaktadır. 

O halde,  bir kavram açık olduğu halde seçik olmayabilir ancak seçikse mutlaka açıktır467. 

Hirş ise bir kavramın açıklığı-seçikliğinin, içeriğinin ayırıcı nitelikleriyle mümkün olduğunu 

söyler. Hirş’e göre, bir kavramın açıklığı, kaplamının belirli olmasıyla mümkündür. O halde bir 

kavramı açık ve anlaşılır şekilde tanımlamak, onun içlem ve kaplamını tayin etmek 

demektir468.  

Vergi Hukuku’nda bir kavramın açıklık ve seçiklik konusunda incelenmesi, kavramın açıklık 

ve seçiklik düzeyine göre kapalı lâfzî, açık lâfzî, kapalı veya açık tarihi, sistematik ve ilkesel 

amaçsal yorum yöntemlerinden birisinin kullanılmasını gerektirebilir. Ticari bir iş yapan 

mükellefin bu işinden gelir elde etmesi durumunda gelir vergisini ilgilendiren bir olayın söz 

konusu olması veya fatura düzenlemenin KDV’nin konusunu oluşturması, o mükellef 

açısından açıktır. Ticari hayatın içinde olan herkes bunu neredeyse doğrudan doğruya 

verilmiş bilgi düzeyinde bilir. Ancak bilginin bu düzeyinin mükellef açısından seçiklik 

taşımasını beklemek yersizdir. Çünkü seçiklik için vergisel olayların ayrıntısına girmek, vergi 

hukukuna hukuki ve profesyonel düzeyde hakim olmak ve yorumlanan kuralın lafzı, bağlantılı 

diğer hukuk kuralları, ilkeler ve ticari yaşam olayları  ile ilişkisinden yararlanmak 

gerekmektedir.  Örneğin, vergi mükellefi bir işlem yaptığında kurumlar vergisi, gelir vergisi 

veya KDV ödemesi gerektiğini bilebilir. Ancak eyleminin vergi hukuku karsındaki durumunun 

yorumlanması, “işlem(muamele)” kavramının seçikleştirilmesini gerektirir. “İşlem(muamele)” 

kavramı, ticari, zirai, mesleki faaliyet, vergiyi doğuran olay, mal teslimi, hizmet ifası, risk, 

sübjektif-objektif unsur, kar-zarar, katma değer kavramlarının ilişki sistematiğinin ortaya 

konulması durumunda seçikleştirilebilir.  

                                                             
467 Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 66. 
468 Hirş E. , Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 105. 
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Şöyle ki; “Vergi hukuku bakımından işlemin; ticari, zirai ve mesleki faaliyete bağlı olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Gerek gelir ve kurumlar vergisinde, vergiyi doğuran olayı oluşturan gelirin elde edilmesi, 

gerekse katma değer vergisinde vergiyi doğuran olayın bağlandığı mal teslimi ve hizmet ifası, 

ticari, sınai, zirai veya mesleki faaliyet çerçevesinde bir işlemin yapılması ile oluşur. Bu 

faaliyetlerdeki ortak özellik ise, işlemin kar arayış ve beklentisi ve zarar riski içinde gelir elde 

etmek amacına yönelik olarak yapılması ve sonuçta bir kar veya zarar unsurunu içerecek 

olmasıdır. Gelir elde etme amacı, işlemin-muamelenin subjektif unsurunu, sonuçta bir kar 

veya zararın belirmesi ise, objektif unsurunu teşkil eder. Bunlardan yalnızca birisinin 

bulunması, işlemin oluşması için yeterlidir. 

Buna karşılık, her iki unsurun da bulunmadığı durumlarda, ticari, zirai, mesleki muamelenin 

varlığından söz edilemez. Bu nitelik olmayınca da katma değer vergisi ile herhangi bir şekilde 

ilgilendirilemez. 

Katma değer vergisinde  görünürdeki matrah, mal ve hizmet satış bedeli olmakla beraber, 

gerçek matrah, mükellef bazında yaratılan  katma değerdir. Yapılan işlemin mükellef bazında 

katma değer yaratması ilke ve ihtimal olarak söz konusu değilse, katma değer vergisi 

kapsamına alınması da mümkün olamaz. 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1.maddesinde, vergi konusunun, işlemler (muameleler) ve 

işlemin süjesi (ticari, zirai veya mesleki faaliyet yapanlar) itibariyle belirlenmiş olması bu 

nedene dayanır. Mükellef bazında katma değerin, ticari, zirai veya mesleki işletmeler 

bünyesinde, kar elde etme amacına yönelik muameleler sonucunda doğacağının bunun dı-

şındaki hallerde, katma değerin oluşmayacağının varsayıldığını ifade eder. Aslında,  ticari, 

zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesindeki  muameleler, gelir elde etme amacını ve sonuçta 

kar veya zarar belirmesi özelliğini kural olarak taşır469.” 

Bu metinde, işlem(A)  kavramı öncelikle vergi hukuku bakımından sınırlayan “ticari, zirai ve 

mesleki faaliyete bağlılık(B)” çerçevesinin içine alınıyor (A≡B). Ticari, zirai ve mesleki 

faaliyete bağlılığı(B) ise kar arayışı ve beklentisi ve zarar riski içinde gelir elde etme amacı(C) 

olarak açıklanııyor (B≡C) ve zorunlu olarak A≡C. Ayrıca,  kar arayışı ve beklentisi ve zarar 

riski içinde gelir elde etme amacı demek, katma değer yaratma ilke ve ihtimali(D)nin de 

bulunması demektir (C≡D). Yasa maddesi tanımı E ile sembolize edilirse A≡B≡C≡D≡E; 

                                                             
469 Kızılot, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Madde -1, IV, 2009, 
http://www.yaklasim.com/kdvmevzuati/index.asp, Erişim: 24.12.2009. 
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A ≡ E çıkarımı ile denklikler arasında zincirleme çıkarımlar yoluyla A’nın bir derece 

seçikleştirilmesi mümkün olabiliyor.  

4- Tanım, Bölme, Sınıflama 

a- Tanım 

“Tanım(Definition)”, bir terimi, bir kavramı veya bir fikri tanımlamak, onun özelliklerini 

belirtmek, sınırını çizmek, içlemini çözümlemektir 470 . Sokrates’e göre, kavramlar ancak 

tanımlandıklarında kabul edilebilirler. Platon’a göre, yalnızca tanımlanmış bir şey bilinebilir ve 

tanım bir şeyin doğasını kavrama işidir. Aristoteles’e göre, tanımın ilk kurucu unsuru cinstir. 

Bir cinsin türü olmayan bir kavramın mahiyeti olmayacaktır471.    

Hiçbir terim kendi başına tanım olamaz. Ancak kavramlardan oluşan tanımlar bir konu 

hakkında yeterince bilgi verebilir. Böyle tanımlar ise önermelerdir. Tanım olan önermede iki 

öge vardır: 1- Tanımlanan, 2- Tanımlayan. “Tanımlanan” önermenin öznesidir. “Tanımlayan” 

ise yüklemdir472. 

İbn Sina, tekil anlamlı terimlerin tanımının onun sadece kendisini içeren bir kelimeyle 

yapılabileceğini, ancak bunun gerçek bir tanım olmadığını belirtir. Değişik anlamlardan 

oluşan bir terimin ise tanımı vardır. Bu tanımın yapılabilmesi için sadece kendisini içermekle 

kalmayıp çeşitlerini (zatının nispetlerini), ilişenlerini, eklentilerini ve gereklerini de içeren 

başka bir açıklamaya muhtaç olunduğunu belirtir. Bu bağlantılarıyla yapılan bir açıklamada 

zihin bunlardan onun anlamına geçerek onun anlamının farkına varır. Bu tür bir tanım, o 

şeyin mahiyetini ortaya koymak için onun mahiyetini meydana getiren anlamlardan oluşan 

sözdür. Bu tür bir tanım cins ve  fasıllardan (sınıf ve bölümlerden) oluşur473. Sina’nın bu 

açıklaması, mantık literatüründe “yorumsal tanım(semantic definition)” olarak adlandırılır474.    

Mantık literatüründe, ayrıca üç çeşit tanımdan bahsedilmektedir: 1- Analitik tanım, 2- 

Rasyonel tanım, 3- Deneysel tanım. 

“Analitik tanım”, bir terimi analiz yoluyla(elemanlarına ayırarak) tanımlamaktır. “Rasyonel 

tanım”, soyut bir terimin akıl prensiplerine dayanılarak, özelliklerinin belirtilmesi ve sınırının 

çizilmesi ile elde edilir.  “Deneysel tanım”, dış dünyada karşılığı bulunan ve deney yardımı ile 

özelliklerini belirttiğimiz varlıklar hakkında yapılan tanımdır475. Analitik ve rasyonel tanım, 

ontolojik bir yaklaşımı önerir. Burada, kavram ve önermeler mantığı teknikleri tanımın 
                                                             
470 Kulen N. , 1972, s. 27. 
471 Türker S. , 2002, s. 41,42,125. 
472 Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 82,83. 
473 Sina, 2006, s. 41. 
474 Grünberg, Grünberg, Onart, & Turan, 2003, s. 152. 
475 Kulen N. , 1972, s. 27,28. 
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üretilmesinde doğrudan belirleyicidir. Deneysel tanım epistemolojik bir yaklaşımı önerir ve 

bilimsel bilgi, deneyim, tecrübe gibi olayların çözümlenmesine dayalı analiz gerektirir. 

Kavram ve önermeler mantığı teknikleri yardımcı mahiyettedir.  

Vergi Yasalarının veya diğer yasalardaki kavramlarla bağlantılı veya sadece vergi yasası 

içindeki kavramlardan yararlanarak yapılan tanımlar “analitik”, bunlara dayalı olarak, 

tümdengelim yöntemiyle reel veya varsayımsal bir vergiyi doğrudan olayının tanımını 

“rasyonel”, gerçek ekonomik olaylara dayalı olarak yasa içinde yer alan kavramların 

tanımlanmasını ise “deneysel” tanım kategorisine sokabiliriz.  

Yorum yöntemleri açısından baktığımızda, analitik ve rasyonel tanımın kapalı lafzi, kapalı 

sistematik, kapalı tarihi yorum türleri için geçerli olabileceğini, açık sistematik, ilkesel 

amaçsal, açık lafzi, açık tarihi yorum yöntemlerinde ise deneysel tanımın kullanımının 

bulunabileceğini söyleyebiliriz.  

Yasa içindeki bazı yasal ve bazı ekonomik kavramlar kullanıldığından kısmen analitik, 

kısmen deneysel nitelikler taşıyan bir tanıma, Gelir Vergisi Kanunu(GVK)’nun 65. maddesinin 

2. fıkrasındaki serbest meslek faaliyetinin tanımını örnek gösterebiliriz.  Tanım şöyledir: 

“serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya 

ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi 

sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” tanımına göre, serbest meslek 

faaliyetinin elemanlarını,  1- Sermayeden ziyade şahsi çalışmaya, bilimsel veya mesleki 

bilgiye veya ihtisasa dayanması, 2- Bir işverene tabi olmaksızın kişisel sorumluluk altında, 

kendi nam ve hesabına yapılması, 3- Devamlılık unsuru taşıması olarak belirlemek 

mümkündür.  

b- Bölme  

“Bölme(Division, Partition)”, bir terimin içine aldığı tekleri, ortak vasıflarına göre bölümlere 

ayırmaktır. Mantık dili ile “bölme,” bir terimin kaplamını analiz etmek, çözümlemek demektir. 

“Tanım”, bir terimin içlemi ile yapılıyorken “bölme”, terimin kaplamı göz önüne tutularak 

yapılır476.  

c- Sınıflama  

“Sınıflamak(Classification)” demek, varlıkları “cins” ve “tür” lerine “bölerek” onları bir sıra, bir 

düzen içinde göstermektir. Sınıflama yaparken bir terim gruplara, sınıflara ayrılır. Bu gruplar, 

sınıflar arasında basitten karmaşığa giderek bir sıra takip edilir. Terimleri kaplamlarındaki 

genişlik derecesine göre bölümlere, sınıflara ayırıp onları bir düzene, bir sıraya sokmak; 
                                                             
476 Kulen N. , 1972, s. 29,30. 
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sınıflama yapmakla mümkün olur. Sınıflama temel vasıflara dayanmalı, tam olmalı, eksik ve 

fazla sınıf bulunmamalı, terimin bütün teklerini sıraya dizmekle uğraşmamalıdır477. 

Dilin mükemmellikten uzak oluşu tam olmaya yakın bir sınıflandırma ve tanımlama yapmayı 

da olanaksızlaştırmaktadır. Hukuk alanında kullandığımız kavramların net ve kesin olmasını 

bekleriz. Hukukun gereğinin böyle olması arzu edilse de hukuk dili de bulanık kurallardan 

tamamen sıyrılamamaktadır478.  

5- Kavram Mantığı Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Vergi Sorumlusu 

VUK’un 8/2.maddesine göre, “Vergi sorumlusu”, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı 

vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir479. Ancak sorumluluk, yükümlünün ödevlerinin 

onun adına yerine getirilmesi şeklinde de söz konusu olabilir. Bundan dolayı, sorumluluğun 

içeriğinin kavranabilmesi için yükümlünün ödevlerinin açıklanması yerinde olur.  

VUK’un 8/1.maddesine göre, “mükellef”, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu 

terettübeden gerçek veya tüzelkişidir 480 . VUK’un 157-257. maddesinde düzenlenen 

“mükellefin ödevleri” ile ilgili hükümler, bu tanımı tamamlamakta ve vergi mükellefinin vergi 

ödeme yükümlülüğü yanında, defter tutma, beyanname verme, bildirimde bulunma gibi çeşitli 

şekli ödevlerin de bulunduğunu belirtmektedir481 . Bir kişinin vergi mükellefi olabilmesi için, 

vergiyi doğuran olayın ilgilinin kişiliğinde gerçekleşmesi ve vergi borcunu kendi malvarlığından 

ödemek zorunda olması gerekmektedir482. 

VUK’un 9.maddesine göre, mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. 
Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi 

sorumluluğunu kaldırmaz 483 . Yaşın küçüklüğü veya kısıtlılık halleri mükellef ve vergi 

sorumlusu olmaya engel değildir. Ancak, bunlara düşen yükümlülükleri yerine getirme 

sorumluluğu kanuni temsilcilere aittir484.  

Bu genel açıklamanın ardından konu içerik olarak değil, literatürden iki farklı sorumluluk 

kavramlaştırma modeli(parametre) şematik olarak gösterildikten sonra, bu kavramlar ve 

yorum arasındaki ilişki bağlamında, o kavrama dayalı bir akıl yürütmenin nasıl bir açılım 

sağlayacağı veya nasıl bir kısıta yol açacağı incelenecektir.  

                                                             
477 Kulen N. , 1972, s. 31-33. 
478 Metin S. , 2002, s. 27-30. 
479 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, Erişim: 16.10.2011. 
480 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, Erişim: 16.10.2011. 
481 Gerçek 2005, s. 158. 
482 Öncel, Kumrulu ve Çağan 2002, s. 72. 
483 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, Erişim: 16.10.2011. 
484 Sarıcan 2011, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=6998, Erişim: 16.06.2011. 
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a- Salt Vergi Hukuku Yaklaşımıyla Oluşturulan Vergi Sorumluluğu Kavram Sistematiği 

Literatürde, salt vergi hukuku yaklaşımıyla açıklanan vergi sorumluluğu kavramı, vergi 

hukuku kuralları bağlamında ele alınır. Sorumluluk ile ilgili analiz ve yorumlar sadece vergi 

hukuku kurallarının sistematiği içinde açıklanır. Bu sistematik, mükellef ve sorumluluğun 

genel kurallarının oluşturulmasıyla başlar. Daha sonra, genel sorumluluğun özel hallerini 

belirleyen kurallar analiz edilir. Özel kurallar genel kurallar çatısı altında incelenir.  

Özbalcı’nın salt vergi hukukuna dayalı sistematiği şöyledir485: 

                                                             
485 Özbalcı 2010, s. 114-159. 
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Tablo 19 Salt Vergi Hukuku Yaklaşımıyla Oluşturulan Vergi Sorumluluğu Kavram Sistematiği Tablosu 

VERGİ SORUMLULUĞU

Vergi Kesenlerin, Mal 
Alım-satımı Ve Hizmet 

İfasına Bağlı Sorumluluk 

Vergi Kesenlerin 
Sorumluluğu

VUK 11

VİVK 
17,7,9,16,19

DVK 19

GVK 94

KVK 15,30

Bel.G.K.13
,35

Verginin ödenmesi ve diğer 
ödevlerden sorumlu oldukları 
belirtilmiştir. Sorumlular bu 
ödevleri yerine getirmediği 

taktirde, vergi kendilerinden 
alınır. Cezalar bunların adına 

kesilir. Vergi aslını asıl yükümlüye 
rücu edebilirler ancak cezayı 

edemezler

Zirai Ürün Alış 
Bedeli 

Üzerinden 
Yapılacak 

Vergi Kesintisi

VUK 11

VUK GT. 
153,155,16
2,163,175,1

85,202

Tevkif yoluyla 
ödenmeyen vergi ile buna 
bağlı ceza, gecikme faizi 
ve gecikme zammından 
müteselsilen sorumlu 

Mal Alım ve Hizmet İfası 
Yüzünden Kesilecek 

Vergiler 

VUK 11

KDV 9/1 KDV GT 
38 KDV 9/2

Ödediiği 
verginin 

mükellefe rücu 
hakkı yoktur

KDV 9/3 ÖTVK 4/2

Verginin 
ödenmesinden, alım 
satıma taraf olanlar, 

hizmetten yararlananlar 
ve aralarında doğrudan 
veya hısımlık nedeniyle 

ya da sermaye, 
organizasyon veya 

yönetimine katılmak 
veya menfaat sağlamak 
suretiyle dolaylı olarak 

ilişkide bulunduğu tespit 
olunanlar müteselsilen 

sorumludurlar

Karnesiz Hizmet Erbabı 
Çalıştıranların 
Sorumluluğu

VUK 251

GVK 64

Sorumlular ödevini yerinde 
getirmediğinde, zamanında 

karne almamış veya vergisini 
tarh ettirmemiş olan hizmet 

erbabının vergisi iş veren 
kimse adına tarh edilir ve 
vergi cezası da aynı kimse 

adına kesilerek ondan tahsil 
olunur.  Karnesini zamanında 

almış ve vergisini tarh 
ettirmiş olan hizmet 

erbabının zamanında 
ödenmemiş olan vergisi ve 
gecikme zammı, yanında 

çalıştığı tespit edilen iş 
verenden tahsil olunur

Kanuni 
Temsilcilerin 
Sorumluluğu

VUK 10

Türkiye'de bulunmayan 
kişileri temsil edenlerin 

sorumluluğu 

KDV 9/1

Vergi aslı bakımından asıl 
mükelleften tahsil imkansızlığı 
karşısında, temsilcinin varlığına 

gidilecektir. Cezai sorumluluk tüzel 
kişi temsilinde sorumlulukla 

aynıdır. Gerçek kişi mükelleflerin 
Türkiye’deki temsilcilerinin ceza 

yönünden, şahsi varlıkları sorumlu 
tutmak mümkün değildir, asıl 

mükellef varlığından tahsil 
imkansızlığı halinde dahi, vergi 

cezası daimi temsilcinin 
varlığından alınamaz. 

Tasfiye durumunda, tüzel kişi 
temsilcinin tasfiyeye giriş tarihi 

öncesi zamanlara ait sorumluluğu 
devam eder. Tasfiye halindeki 
tüzel kişinin varlığı, tasfiyeye 

girmeden önceki dönemlere ait 
vergi aslı, asla bağlı alacakları ve 

cezayı ödemek için yeterli değilse, 
vergi, bağlı alacaklar ve ceza, vergi 

ve cezanın ilgili bulunduğu 
dönemdeki kanuni temsilcinin 

varlığından alınır

Tüzel kişileri temsil 
edenlerin sorumluluğu

AATUHK 
35

Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya 
kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği 

anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında 
doğrudan doğruya ve müteselsilen sorumlu olurlar. 

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, 
payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait 

amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra 
hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. Amme 

alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda 
pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu 

şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra 
hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur

Tüzel kişiye ait vergileme ile ilgili 
ödevlerin zamanında yerine 

getirilmemesi nedeniyle salınan 
vergi, vergi aslına bağlı alacaklar 
ve vergi cezaları, tüzel kişiliğin 

varlığından alınır. Kanuni 
temsilcinin varlığına gidebilmek 

için, tüzel kişinin varlığının yeterli 
olmaması gerekir

Küçük ve kısıtlıların veli ve 
vasilerinin sorumluluğu

Kanuni temsilcilerin vergi kanunlarının 
kendilerine yüklediği ödevleri tam olarak 
yerine getirmeleri durumunda vergi, asıl 

mükellefin mal varlığından alınacaktır. Küçük 
ve kısıtlılara ait ödevlerin kanuni temsilci 

tarafından yerine getirilmemesi dolayısıyla 
salınan ilave vergi, prensip olarak küçük ve 
kısıtlının mamelekinden alınamadığında, 

kanuni temsilci sorumlu duruma gelir. 
Sorumluluğun kapsamına vergi aslı, vergi 
aslına bağlı alacaklar(faiz, zam) ve cezalar 

girer

AATUHK 
mük.35

Temsilciler, vergi kanunlarına aykırı 
hareketleri halinde, vergi aslı, gecikme 
faizi gibi vergi aslına bağlı alacaklar ve 

cezalardan belli şartlarla sorumlu 
tutulurlar. Ödediiği verginin mükellefe 

rücu hakkı yoktur

Mirasçıların 
Sorumluluğu

VUK 372

VUK 16

VUK 12

Mirasçılardan her biri ölenin vergi 
borçlarından miras hisseleri nispetinde 

sorumlu olurlar. Mirasçıların sorumluluğu 
vergi aslı ve usule ilişkin mükellefiyetle 
ilgilidir. VUK’nun 372.maddesine göre, 
ceza yönünden sorumluluk söz konusu 

değildir

Tasfiye 
Memurlarının 
Sorumluluğu 

KVK 17/(7)

VUK 162

AATUHK 
33

Şirketten alınır şirketin kaynakları 
yeyerli değilse, vergi, vergiye bağlı 
alacak ve cezalar, o sırada kanuni 

temsilci durumunda bulunan tasfiye 
memurundan değil, vergi ve cezanın 
ilgili bulunduğu dönemdeki kanuni 
temsilcinin varlığından alınacaktır. 

Ödevleri yerine getirilmediği 
durumda kurumun varlığından 
alınamayan vergi ve buna bağlı 

alacaklar için tasfiye memurlarının 
varlıklarından alınır. Tasfiye 

memurlarının bu suretle ödedikleri 
vergiler için asıl mükellefe rücu 

hakları mevcuttur.

tasfiye memurları, tasfiye halindeki 
kurumun, önceki dönemlerle ilgili 
tahakkuk etmiş vergi borçları ile 

tasfiye beyannamesine göre 
ödenmesi gereken vergileri 

ödemeden paylaştırma yapamazlar. 
Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve 

zamları ile vergi cezalarından şahsen 
ve müteselsilen sorumlu olurlar. Vergi 

aslı bakımından rücu hakları vardır

İflas 
İdaresinin 

Sorumluluğu

İcra İflas Kan. 226

VUK 162

Vergi yükümlülüğüne aykırı hareketten 
dolayı re’sen taktir edilen vergi aslının 
iflas masası memurluğuna tebliği ve 
cezanın iflas masası memuru adına 
tanzim ve tebliğ edilmesi gereklidir. 

Üçüncü şahıslara yapılan ve vergi 
kesintisine tabi tutulması gereken 

ödemelere aykırı harekette de aynı 
şekilde işlem yapılır

Noterlerin Sorumluluğu

DVK 27

VUK 355

Noterlerden de tasdik ettikleri veya 
üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt 

için kanunen alınması gereken cezası 
ayrıca alınır.

Damga Vergisi ödenmemiş veya 
noksan ödenmiş kâğıtları, vergi ve 

cezası tahsil edilmeden tasdik eden 
veya örneklerini çıkarıp veren 

noterler adına her kâğıt için tahsil 
edilmeyen Damga Vergisi üzerinden 

maktu vergilerde % 50, nispî 
vergilerde % 10 oranında özel 

usulsüzlük cezası kesilir

Motorlu Taşıtlara İlişkin İşlemleri 
Yapan Memurların Sorumluluğu

MTVK 13

Sicil memurlarının bildirim 
mecburiyetine uymamaları 
halinde VUK uyarınca ayrıca 

sorumlu olacaklardır

Damga Vergisini 
İlgilendiren 
İşlemlerden 
Sorumluluk

DVK 24,25, 27,28

Vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, 
kağıtları ibraz edenler sorumludur. Birden fazla kişi 

tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın 
tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar.  

Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait 
vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen 

sorumludurlar. Kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi 
veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın 

tamamından kişilerle birlikte kurumlar müteselsilen 
sorumludurlar.  27.maddeye göre, bankalar, kamu 

iktisadi teşebüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, 
vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları 
usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe 
işleme koyamazlar. Vergi ve cezası ödenmeden bu 
kâğıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kâğıdın 
mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza 

alınır.

25.maddeye göre, yabancı memleketlerle Türkiye'deki 
yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve 

mütedavil kağıtların Damga Vergisi ve cezası, 
mükelleflerine rücu hakkı saklı bulunmak üzere 

hamillerinden alınır.

Yadi Adilin 
Sorumluluğu

Yed-i adil tarafından idare 
edilen işletmelerdeki, vergi 
kesintisine tabi ödemelerin 

vergisinin, yed-i adil 
tarafından kesilip, asıl 

mükellefin bağlı olduğu vergi 
dairesine muhtasar 

beyanname ile bildirilerek 
ödenmesi gerekir

İradi 
Temsil

Kefilin 
Sorumluluğu

AATUHK 
57

Deviri 
Birleşme, 
Bölünme, 

Hisse 
Değişimi

KVK 18-20

Ödediiği 
verginin 

mükellefe 
rücu hakkı 

yoktur

Elbirliğiyle 
Maliklerin 
Sorumlulu

ğu

EVK 3,13

Malikler 
müteselsil 
sorumlu

Mali 
Müşavirle

rin 
Sorumlulu

ğu

VUK mük. 
227, 3568 

12/4

Müşretek ve 
Müteselsil 
sorumluluk
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b- Hukuki Yaklaşımla Oluşturulan Vergi Sorumluluğu Kavram Sistematiği  

Vergi sorumlusu konumundaki kişilere, çeşitli kanunlarla vergileme ile ilgili birçok görev 

yüklenmiştir. Bu kişilerin, sorumluluk hukuku açısından üstlendikleri görev ve sorumluluklar 

incelendiğinde, bunların birbirinden oldukça farklı türde ve nitelikte olduğu, dolayısıyla ilgili 

taraflar açısından farklı sonuçlar yarattığı ve ilişkiler doğurduğu görülmektedir486.  

Hukuki yaklaşımla kavramlaştırma sistematiğinin şöyle kurulması mümkündür: Vergi 

sorumluluğu, müşterek, müteselsil, sözleşmeden doğan, kanundan doğan, sınırlı, sınırsız, 

kusurlu, kusursuz, maddi ödevle ilgili, şekli ödevle ilgili sorumluluk olarak sınıflandırılabilir. 

Vergi hukuku kurallarındaki sorumluluk halleri, bu kapsam altında incelenebilir. 

Gerçek’in hukuki yaklaşımla oluşturduğu sistematiği şöyledir487:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
486 Gerçek 2005, s. 177. 
487 Gerçek 2005, s. 157-193. 
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Tablo 20 Hukuki Yaklaşımla Oluşturulan Vergi Sorumluluğu Kavram Sistematiği Tablosu 

VERGİ 
SORUMLULUĞU

Müşterek ve 
Müteselsil 

Sorumluluk

Müşterek Sorumluluk

VUK 10

2. derece fer'i 
sorumluluk

AATUHK 54 (Sorumluya 
gidilebilmesi için asıl 

mükellefin tüm takip yolları 
tükenmeli)

AATUHK 75 (Sorumluya 
gidelebilmesi için  asıl 
mükelleften aciz Fişi 

Alınmalı)

Aynı vergi borcundan 
birden fazla kişinin 

sorumlu tutulmasına 
müşterek veya ortaklaşa 

sorumluluk 
denilmektedir. müşterek 

sorumlulukta vergi 
idaresi, alacağını önce 

mükellefin kendisinden 
talep etmekte, ondan 

alamazsa vergi 
sorumlusuna 

başvurmaktadır. 
Dolayısıyla, sorumluluğun 

fer’î niteliği, müşterek 
sorumlulukta söz konusu 

olmaktadır. 

Müteselsil 
Sorumluluk

Vergiyi Doğuran 
Olay Birden Fazla 

Kişide Birleşir

EVK 3,13

2. derece fer'i

KDVK 44 DVK 24/2

2. derece fer'i

Vergiyi Doğruran 
Olayla İlişkisi 

Olmayan 3. Kişiler

MTVK 132 VUK 11/3, 227 3568 12/4 DVKm24/2

2.derece fer'i

Harçlar Kanununda 
Memurlar AATUHK 11,57

Birden Fazla Kişinin Aynı Anda Vergilemeye 
İlişkin Ödevlerin Yerine Getirilmesinden 

Sorumlu Olanlar

Tasfiye Memuru 
(KVk 17, AATUHK 

33)

2.derece fer'i

Kendi Aralarında 
Kanuni Temsilciler

VUK 10/2

Bir vergi borcunun aynı anda birden fazla kişinin her 
birinden istenebilmesi hali ise müteselsil veya zincirleme 

sorumluluk olarak ifade edilir. Vergi hukukunda 
sorumluluğun müteselsil olması, idareye vergi alacağının 

bir kısmı veya tamamı için sorumlulardan dilediğine 
müracaat edebilme imkanı verdiği gibi, aynı anda 

sorumluların her birinin ayrı ayrı takibine de olanak 
sağlamaktadır. 

Vergilendirme ile hiçbir ilişkisi 
olmayan kişilerin verginin 

ödenmesinden müşterek ve 
müteselsilen sorumlu tutulması 

mümkün değildir

Sözleşmeden 
Doğan Sorumluluk

KVK 18-20

AATUHK 36

1.derece fer'i

Sınırlı Sorumluluk

KDVK 9/1 AATUHK 35

3. derece fer'i

VUK 12, 164, 372

1.derece fer'i

Bazı vergi sorumlularının 
sorumluluğu incelendiğinde, 

bunların mükellefin vergi 
borcunun tamamının 

ödenmesinden değil, bu 
borçların belirli bir kısmının 

ödenmesinden sorumlu 
tutulduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla maddi ödev açısından 
vergi sorumluluğu kısmi ve sınırlı 

olabilmektedir. 

Sınrsız Sorumluluk

GVK 182 İlgili 
kişilerin 

sorumluluğu

Tasfiye 
Memurlarının 
Sorumlluluğu

KDVK 9/2

2. derece fer'i

Kanuni 
Temsilcilerin 
Sorumluluğu

KVK 18-20 Kefilin 
Sorumluluğu 

(AATUHK 11, 57)

2.derece fer'i

Karnesiz Hizmet 
Erbabının 

Sorumluluğu (GVK 
64, VUK 251)

2.derece fer'i

EVK 3,13

2.derece fer'i

DVK 24,25

2. derece fer'i

VUK mük. 
227,3568  Sayılı 

Kanun 12/4

İstisnai haller dışında, 
genellikle vergi sorumluları 

mükellefin vergi borçlarından 
dolayı tüm malvarlığı ile 

sınırsız sorumludur. 

Kusurlu

VUK11/1

VUK 10

DVK 26,27

Harçlar Kanunu 
128

Tasfiye 
Memurlunun 
Soorumluluğu

VUK mük.227, 
3568 s.k.12/4

MTVK 13

Mükellefle olan ilişkisinden dolayı, 
vergi sorumlusuna yüklenen 
ödevlerin tam olarak yerine 

getirilmemesi nedeniyle sorumlu 
tutulması söz konusuysa, vergi 

hukukunda kusurlu sorumluluktan 
söz edilebilir. 

Kusursuz

VUK 12

KVK 18-20

AATUHK 11,35

Bu sorumluluk hallerinde 
vergi sorumlusu 

konumundaki kişilerin 
herhangi bir kusuru olup 

olmadığına bakılmaksızın, 
bunlar da vergi borcunun 
ödenmesinden sorumlu 

tutulmaktadır.

Maddi Ödevle İlgili

VİVK 19

Harçlar K.128

AATUHK 11,35

DVK 24,25

Şekli Ödevle İlgili

VİVK 17,19

DVK 26,27

MTVK 13

KVK 18-20

VUK 
11,12,MÜK.227,35

68. K.12/4
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c- Yorum Açısından Farklı Sorumluluk Kavramlaştırmasının Önemi ve Kapalı Sistematik 
Yorumun Yetersizliği 

Vergi sorumluluğu kavramının salt vergi hukuku sistematiğinden veya hukuki bir sistematikten 

incelendiğinde, bu farklılığın yorum ile ilgili önemli sonuçları olduğu görülür. Bunlar şöyle 

açıklanabilir:  

Öncelikle iki vergi sorumluluğu kavramının özlüğü ve ilintiliğinin farklı olduğunu belirtmek 

gerekir. Hukuki bakış açısıyla oluşturulan kavramlaştırmanın avantajlı yönü, üst 

sınıflandırmaların mülkiyet hakkı kavramıyla ilintisinin görünür olmasından kaynaklanmasıdır.  

Mülkiyet hakkı, vergi hukukundaki her kavramın özündedir ve bu hak vergisel sorumluluk 

kavramına da içkindir. Mülkiyet hakkı anayasal her hakka belli bir ilintiyle bağlıdır. Hukuki 

yaklaşımla oluşturulan sınıflandırma bu ilintiyi görünür kılar. 

Her iki kavramın içleminde ortak noktalar vardır ancak hukuki açıdan yapılan sınıflandırmanın 

kaplamı daha geniş ve içlemi daha zengindir. Bu farklılık, vergi hukukunda yoruma yönelik 

düşünürken izlenen önermeler sıralamasını ve önermelerin anlamını da değiştirmektedir.  

Her iki kavram farklı kolektif ve ayrık özelliklere sahiptir. Bu farklılık vergi hukukuna dayalı 

uyuşmazlıklarda hukuksal sonucun sanki başka bir kavramdan hukuki çıkarım 

yapılıyormuşçasına farklı kılabilir.  

Örneğin, bu durum mükellef haklarına ve vergi kuralları yoluyla insan haklarına yapılan 

müdahalenin sınırlarını analizini hedef alan ilkesel amaçsal yorumu etkiler.  

Bize göre, yorumcu açısından her iki kavramlaştırma arasındaki en önemli fark, yorumcunun 

düşünme silsilesinin hukuki bakış açısıyla oluşturulan kavramlaştırmanın sorumluluk hukukuna 

uygunluk durumu tespitinden, mülkiyet hakkı ve bağlantılı diğer temel haklara uygunluk durumu 

tespitine doğru ilerleyebilmesi yönünde oluşan farktır. Hukuki bakış açısıyla oluşturulan 

kavramlaştırmada bu ilerleme oldukça kolay gerçekleşir. Salt vergi hukukuna dayalı 

sınıflandırmada ise söz konusu düşüce silsilesi, “Perzenic” in “genel norm dönüştürmesi 

yoluyla düşünce sıçraması488”nı veya Alexy’nin “geçiş kurallarına489” uygunluğu gerektirir. 

                                                             
488 “Genel norm dönüştürmesi yoluyla düşünce sıçraması”, yorumda kullanılan hukuk kaynaklarının somut olayla ilgili 
olarak taşıdığı anlam, farklı kaynaklar arasındaki uyumlaştırmayla ortaya konulur. Hukukun var olan kaynaklarından, bu 
kaynaklarda o şekilde belirtilmiş olmasa bile hukuki bir ifadeyi çıkarma işlemi “genel norm dönüştürmesi”dir (Uzun, Akıl 
Tutkunu Hukuk - A. Perzenic'in Hukuki Argümantasyon Teorisi Üzerine Bir İnceleme 2010, s.151).  
489 “Geçiş kuralları”, olaya ilişkin sorunların, özellikle de sonuçların tahmin edilmesinin, lengüistik problemlerin, bilhassa 
anlama problemlerinin ve pratik tartışma ile ilgili sonuçların tartışmaya açılabilmesini sağlamak için, başka tartışma 
formlarına geçmeyi mümkün kılan kurallardır. Bu kurallar söyle sıralanabilir(Numaralandırma Alexy’e aittir) :   
(6.1) Herhangi bir konuşmacının herhangi bir zamanda teorik(empirik) bir tartışmaya geçmesi mümkün olmalıdır. 
(6.2) Herhangi bir konuşmacının herhangi bir zamanda lengüistik-analitik bir tartışmaya geçmesi mümkün olmalıdır.  
(6.3) Herhangi bir konuşmacının herhangi bir zamanda tartışmaya ilişkin teorik bir tartışmaya geçmesi mümkün olmalıdır.   
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Herhangi bir sorumluluk uygulamasının özellikle anayasal yorumcu açısından doğru bir şekilde 

analiz edilebilmesi için ilgili vergi hukuku kuralının hangi sorumluluk sınıfının içinde 

değerlendirildiği veya değerlendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi gereklidir.  

Mülkiyet hakkına bir çeşit müdahale anlamına gelen sorumluluk uygulamasının orantılı ve 

ölçülü olup olmadığının analizi için, müdahalenin meşru bir temele dayanması, bireysel hak ile 

toplum yararı arasında denge, amaçla araç arasında orantılılık ve mükellef üzerindeki yükün 

aşırılığı/normalliği490 ve müdahalenin amacı, nedeni ile sınırlama aracı arasında mantıksal bir 

bağın olup olmadığı, adaletli ve kabul edilebilir bir dengeyi sağlayıp sağlamadığını, makul 

ölçüyü aşmayan, hakkaniyete uygun bir sınırlamanın yapılmasını hedefleyip hedeflemediği491 

gibi konularda yapılan bir değerlendirme, vergi hukukundaki sorumluluğun yapısının hangi 

hukuki sorumluluk sınıfı içinde girdiği veya girmesi gerektiği ile ilgili bir değerlendirmeyi 

gerektirmektedir. 

Konuyu daha da açmak için Çilingir ve Yıldırım’ın bir yorumu incelenebilir 492 . “Meslek 

mensuplarının sorumluluğuna ilişkin VUK’un mükerrer 227. maddesi ile 3568 Sayılı Kanunun 

12. Maddesinde ve 4 no’lu Tebliğ’de düzenlemeler bulunmaktadır. VUK’un mükerrer 227. 

maddesine göre; beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek 

mensupları, 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, gecikme 

faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

Yasa’ya göre, vergi beyannamesinde yer alan bilgilerin; defter kayıtlarına ve bu kayıtların 

dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından vergi ziyaı doğması halinde 

sorumlulukları söz konusu olacaktır. Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz 

edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile Genel Muhasebe 

kurallarına uygun ve doğru olarak yasal süresi içinde kanuni defterlere kaydedilmesinden ve 

mali tablolara aktarılmasından sorumludur. 

Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır. 

Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer 
                                                                                                                                                                                              
Kurallar tek bir doğru sonucun çıkmasını garanti etmiyorsa da, teori, gerçek tartışmaların gerekçelendirilmesi açısından 
kullanışsız değildir. Kurallar, gündelik pratikte yapılan tartışmaların eleştirel olarak değerlendirilmesi için bir araç 
olduklarından, irrasyonel davranışları önleyebilirler (Feteris 2010, s. 166 - 169).  
490 Yaltı, Vergi Yükümlüsünün Hakları 2006, s. 50,51. 
491 Yaltı, Vergi Hukukunda Sorumluluğun Sınırı: Mülkiyet Hakkı: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Çerçevesinde 
AATUHK, 35 ve Mükerrer 35 2009, s. 522. 
492 Çilingir ve Yıldırımın makalesinin özetlenmesinden ibaretir. Kaynak: Çilingir ve Yıldırım 2005, 
http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3603, Erişim: 27.06.2011. 
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alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara uygunluğunun 

yanısıra beyannamelere eklenen temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğlerine göre belirlenen dönem kar/zararı’nın doğruluğundan da 

sorumludurlar. Meslek mensuplarının sorumlulukları kapsamına giren yukarıda belirtilen 

işlemlerden dolayı vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde beyannameyi imzalayan meslek 

mensubu, ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken 

ve müteselsilen sorumlu olacaktır.  

Ancak, hiçbir meslek mensubunun işlem hacmi çok yoğun olan işletmelerde kayıtların 

dayanağını teşkil eden belge-kayıt ilişkisini tamamıyla denetlemesi mümkün değildir. Yasa 

ile, meslek mensubuna üstünden kalkamayacağı bir denetleme yükümlülüğü ile birlikte vergi 

sorumluluğu derecesinde ağır bir sorumluluk yüklenmektedir. Bu durum, meslek 

mensuplarına yüklenen sorumluluğun orantılılıktan uzak ve makul ölçülere uygun olmaması 

anlamına gelmektedir.  

VUK’un mük.227’nci maddesindeki meslek mensubu tarafından aslında vergi ziyaı içeren bir 

olayı “doğrudur” anlamına gelen imzası veya tasdiki durumunda , kendisi için de vergi ziyaı 

doğurduğunun kabul edilmesi, meslek mensubu açısından doğru  olmayan denetimin vergiyi 

doğuran olay olarak görüldüğü anlamına gelmektedir. Buradaki vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesi için, gerçeğin algılanmasının imkansız olması veya denetim esnasında 

mesleki özen ve titizliğin gösterilmemesi veya kasten yanlış denetim yapılması 

gerekmektedir. Eğer mesleki özenin ve titizliğin gösterilmemesi veya kasten yanlış denetim 

yapılması vergiyi doğuran olayın kaynağı  ise bunun sonucunda vergi doğabilmesi için vergi 

yasalarında açıkça tanımlanmış olması gerekmektedir. Vergi kanunlarımızda böyle bir vergiyi 

doğuran olay tanımı bulunmamaktadır493.  

Meslek mensuplarının kusurundan kaynaklanan zararların(kusur sorumluluğu) tazmini 

bakımından herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda diğer kanunların 

sorumlulukla ilgili hükümleri yani haksız fiil devreye girecektir. Haksız fiil ise Borçlar 

Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Hukuk bakımından borcun doğum kaynakları bellidir. Genel olarak ele alındığında, borçlar 

hukuki işlemlerden (özellikle sözleşmelerden), haksız fiillerden ya da sebepsiz 

zenginleşmeden doğarlar. Meslek mensubunun sorumluluğunun sözleşmeye bağlanması 

mümkün değildir. Sebepsiz zenginleşmeye bağlanması da mümkün gözükmemektedir. Zira 

idare aleyhine, meslek mensubunun tek taraflı zenginleşmesi söz konusu değildir. 

                                                             
493 Bu çıkarımla yasasının anlamının ne kadar saçmaya indirgemeye müsait olduğunu göstermiş oluyoruz.   
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Sorumluluk kaynağı olarak geride haksız fiil kalmaktadır ki sorumluluğun en doğru hukuki 

dayanağı da olsa olsa haksız fiil olabilir. 

Meslek mensuplarının mükellefe veya devlete olan sorumlulukları sözleşme veya haksız 

fiilden doğar. Meslek mensubu gerekli özeni gösterdiğini, buna rağmen vergi ziyaının 

oluştuğunu ispatlıyorsa sorumluluktan kurtulacaktır. Zira 3. kişi ile meslek mensubu arasında 

bir sözleşme ilişkisi kurulmamaktadır. Örneğin;Yeminli mali müşavirin tasdikinin esas alınarak 

bir banka tarafından mükellefe kredi verilmesi gibi. 

Mükellefin meslek mensubundan makul özen ve yetenek beklentileri hukuken karşılanabilen 

beklentilerdendir. Mükellef, meslek mensubundan denetim, danışmanlık gibi hizmetler 

almaktadır. Meslek mensubu, mükellefi bütün risklere karşı garanti etmemektedir. Uygun 

özen konusunda avukatlar, doktorlar, mimarlar ve diğer profesyonel meslek mensuplarıyla 

benzerdir .” 

Salt vergi hukuku açısından yasa sistematiğine bakıldığında meslek mensubunun 

sorumluluğunun taşıdığı sorunlar görünür değildir. Bu sorunları algılamak için Perzenic’in 

“genel norm dönüştürmesi yoluyla düşünce sıçraması”yla, mesleki özen, titizlik gibi 

kavramlarla ve tüm risklerden arınmanın imkansızlığı gibi durumlarla konuyu yeniden ele 

almak gerekir. Ancak sorumluluğa ilişkin vergi hukukunun kavramlarına yardımcı ve özel 

hukuktaki sorumluluk sınıflandırması açısından bakıldığında, vergi hukukundaki problem açık 

ve seçik olarak görünür hale gelir. Çünkü orada haksız fiilden kaynaklanan kusur 

sorumluluğu altında VUK’un mük.227. maddesi ve 3568 Sayılı Yasanın 12.maddesi 

uygulaması yer almaktadır. O halde her ne kadar yasada böyle yazmasa da, yorumcunun 

öncelikle hukuki bir sorumluluk perspektifine sahip olması, vergi hukukundaki sorumluluğun 

anlam bakımından yorumlanmasında  yorumcuya ışık tuttuğu rahatlıkla görülebilir.    

IV- AÇIK SİSTEMATİK YORUM  

A- Kavram 

H.Poincare, temelde ilmin mutlak hakikati vermediği, vermesinin de mümkün olmadığına 

inanır. Temel bilimsel ilkelerin uylaşımlık bir özelliğe sahip olduklarını öne sürer. Giderek, 

“mutlak hakikat” kavramı yerine “uzlaşım” kavramını, “apaçıklık” kavramı yerine “elverişlilik” 

ve “uygunluk” kavramını ve “daha gerçek” ve “daha doğru” yerine “daha elverişli” ve “daha 

uygun”u koyar. Bilim bu çerçevede, “nesneler arası bir ilişkiler sistemi” dir. Matematik bu 

ilişkileri formüle ederek anlaşılır kılar. Böylece kendine matematik şekil verilen bir bilgi-ilim 
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oluşur. Doğal olarak burada, “nesnelerin gerçek tabiatları” yoktur494 . Bu yaklaşım, vergi 

hukuku yorumu tartışmaları açısından da geçerlidir. Nasıl hakikat kesin değil, belli uygunluk 

ölçüleri içinde bilinebilir ise vergi hukuku hakikati de aynen öyle belli uygunluk kalıpları içinde 

bilinebilir. Yorum, vergi hukuku kuralından kaynaklanan kesin sonucu ortaya koymak değil, o 

kuraldan çıkarımlanabilecek sonuçlar arasında en makul olanı, üzerinde en fazla 

uzlaşılabilenin meydana çıkarılmasıdır. Burada, belirsizlikten değil, kesinsizlikten söz ederiz. 

Amaç, kesin sonuçlar çıkaran bir akıl yürütme değil, uygun sonuçların elde edilmesini 

sağlayan metodolojidir. Bu metodolojinin çekirdeğinde doğru akıl yürütme yer alır ama akıl 

yürütenin temel öncülleri,  toplumsala ait temel değer ve tecrübelerinden soyutlanamaz.     

Hume’a göre, ne denli sıklıkla gerçekleşse de, tekil olarak olgu gözlemlerinden mantıken 

koşulsuz sağlamlıkta, genel önermelere varılamaz. Gözlem yoluyla biz ancak bir olgunun 

diğer olguyu izlediğine tanık oluyoruz, aralarındaki zorunlu ilişkiye değil. İki olgunun ters ilişki 

veya hiçbir ilişki göstermeyeceklerine dair elimizde hiçbir kanıt olmadığına göre, olgular 

arasındaki ilişki zorunlu değil, olasıdır495. Hume’a göre insan zihni, gözlem ve deneyimin 

yardımı olmaksızın apriori olarak ne dıştaki objeler ne de kendisi hakkında gerçek bilgiye 

ulaşabilir. Nedensellik ilkesi üzerinde de ayrıntılı biçimde duran Hume, birbirini takip ederek 

ortaya çıkan olay ve olguların zorunlu bir neden sonuç ilişkisini yansıtmanın ne anlama 

geldiğini çözmeye çalışmıştır. Ona göre, bu salt akılla kavranabilecek bir şey değildir. Olaylar 

arasındaki bu türden ilişkiler ancak bizim deneyim ve gözlemlerimiz sonucunda edindiğimiz 

izlenim sayesinde anlaşılabilir. Aynı durumla sürekli olarak karşılaşarak bir alışkanlık ediniriz 

ve tekrar aynı olay ve olgu karşımıza çıktığında çağrışım yoluyla bu alışkanlıklarımız hatırlar 

ve neden-sonuç denilen ilişkilerin gerçekleşmesini bekleriz. Dolayısıyla, olgular arasındaki 

ilişkilerle ilgili beklentilerimizi oluşturan şey aklımız değil, deneyimlerimiz ve bu 

deneyimlerimizden edindiğimiz alışkanlıklarımızdır. İşte bu deneyimlerin sonuçlarından birisi 

de hukuk sistemidir. Hume’a göre, devlet ve sosyal değerler, milli ve siyasal 

kurumlar(örneğin hukuk sistemi) önceden akıl yoluyla soyut biçimde planlı olarak yaratılmış 

değildir. Tüm bunların ortaya çıkması ve gelişmesinde insan ihtiyaçları temel etkendir496. 

Haack’in aktardığına göre, Holmes, hukuki formalizme karşıdır. Kolay davalarda hukuki 

formalizme göre karar vermek mümkündür ancak zor davalar öyle değildir.  Zor davalarda, 

hukuksal kararların gerekçeleri, altyapısında kıyas, tümdengelim veya tümevarım formunu 

taşırlar ancak tek bir mantıksal sonuç değil, çatışan hukuki sonuçların oluşması normal 

karşılanır. Her koşul ve şartta doğru olan yorum mümkün değildir. Hukuksal kararların 

doğruluğu, matematiksel kesinlikle ifade edilemez, çünkü kelimeleri kesin anlam 
                                                             
494 Polay, 1987, s. 21,22. 
495 Ozansoy, 1998, s. 42,43. 
496 Balı, 2005, s. 147,148. 
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taşımamaktadır. Sürekli daha iyi yoruma doğru bir gelişme söz konusudur.    Holmes, 

“Common Law(1881)” isimli eserinde şöyle söyler: “Hukuk hayatı mantık değil tecrübedir. 

Hukuk pek çok ülkenin ve milletin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri bir şeydir ve bu gelişme 

sürekli devam eder. Hukuk matematiksel bir düzen bütünlük ve kavramsal bütünlük içine 

hapsedildiğinde bu gelişmeden bahsedilemez.” Bundan dolayı Holmes, yargıcın kararında 

günün değer yargıları ve politik fikirlerinin mantık kurallarından daha etkili olduğu 

kanaatindedir. Varılan hukuki kararın ise zamanın adalet algısına uygun olabilmesi için var 

olan kuralların sosyal değişim ve ihtiyaçlara göre modifiye edilerek yorumlanması gerekir497.    

Holmes bunun rasyonel, akılcı bir gerekçelendirmeyi engellemediğini belirtmektedir498.     

Bu gerçeklik, yargı kararının güçlü bir şekilde gerekçelendirilmesinin sadece hukuki ve 

mantıksal değil aynı zamanda derin toplumsal değerleri simgeleyen hukuksal bütünlüğe ait 

olma sorunu olduğunu gösterir. O halde, vergi hukukundaki bir yorumun değeri, salt 

mantıksal bir işlemle değil, ekonomik ve sosyal yaşamın ve o yaşamın etik ve ahlaki 

değerlerine ilişkin gerçekliğini açıklayabilmesiyle ölçülür. Yargıç, içinde bulunduğu hukuk 

ortamının derin bilgisini bünyesinde taşır. Buna pratik tecrübeler eklenir, dünya görüşü, 

ideolojisi devreye girer ve vergiyi doğuran olay değerlendirilir. Sonra vergi hukuku kuralına 

döner bakar. Bunun anlamı, yargıç açısından yorum faaliyetinin dinamik ve gelişen bir süreç 

olduğudur. 

Hukuksal kararın yalnızca salt mantığa uygun sonuç çıkarma işlemine göre haklılığı fazla 

abartmamak, hayatın kavramlar için değil, kavramların hayat için var olduğunu kabul etmek 

gerekir499.  Güriz’e göre, bu tür bir mantıksal analizin taraftarları, hukuk hayatında mantığın 

değil deneyimin önceliğe sahip bulunduğunu kabul ederler. Çağın gerekleri, geçerli olan 

ahlak ve hukuk teorileri, kamu politikası ile ilgili sezgiler, yargıçların mensup bulundukları 

ülkenin vatandaşları ile paylaştıkları önyargılar, hukuk hayatında uygulanacağını belirlemede 

mantıkçı akıl yürütmeden daha önemli bir fonksiyona sahip bulunmaktadır500.  

Yorumda mantıkçı yaklaşım ile bunun ötesinde geçen yaklaşım farkını belki de en iyi 

Wittgenstein’ın iki ayrı dönemi temsil eder. Birinci dönemini Traktatus Logico 

Philosophikus(TLP), ikinci dönemini Felsefi İncelemeler(Soruşturmalar) adlı eserleri temsil 

etmektedir. Metin(Sevtap)’in aktardığına göre, Wittgenstein’ın Felsefi İncelemeler adlı 

eseriyle belirginleşen ikinci döneminde dil, insan amaçlarının ve yaşamının geniş alanına ait 

bir uzlaşımlar dizisi olarak algılanmaktadır ve katı bir mantıksal öze sığmayacak ölçüde 

                                                             
497 Haack, 2007, s. 1-8. 
498 Haack, 2007, s. 44. 
499 Metin S. , 2002, s. 69. 
500 Güriz, 2007, s. 44. 



164 

 

karmaşıktır. En önemli fark, TLP’de teorik arka plan oluşturan doğa bilimlerinin dili yerine, 

ikinci dönemde dil oyunlarının kullanılmasıdır. Anlamın arandığı şey, TLP’de gerçeklik; 

Felsefi Soruşturmalar’da, yaşama biçimleri içerisindeki insan etkinliğidir. TLP’de dile getirilen 

düşünce; sözcünün anlamını temsil ettiği nesneye ve cümlenin anlamını da gerçekliğin bir 

resmi olmasına bağlıyor, doğa bilimlerinin önermelerini örnek alıyordu. İkinci dönem 

Wittgenstein’a göre ise sözcüğün ve cümlenin anlamı, onun kullanımında yani dili kullanan 

insanların toplumsal pratikleri içinde gerçekleşen karşılıklı iletişim edimlerinde aranmalıdır. 

Bir sözcüğü anlamak o sözcüğü kullanan kişinin onu nasıl kullanacağını, dil içindeki rolünü 

anlaması demektir. Artık anlam, dünyayı resmeden bir hakikat olmaktan çıkmakta, toplumsal 

uzlaşmanın bir tarafı haline gelen kişinin dil oyunu olarak adlandırdığımız bir etkinliğe 

bağlanmasında aranmaktadır. Wittgenstein ilk döneminde aynılık ve birlik ararken ikinci 

dönemde farlılık ve çoğulluk arayışındadır ve ikinci dönemiyle birlikte bir dil pragmatiğine 

doğru yönelmektedir501.   

Eisele’nin değerlendirmesine göre, Llewelyn, Simpson ve White açısından okunduğunda, 

hukuki işlemlerin iki ayrı karakteri bulunmaktadır. Birincisi, ele alınan hukuk olaylarında, 

hukuk kurallarının belirlenmiş kavramsal sistemi içinde ele alınarak, şekilci, metne dayalı 

yorumlanmasıdır. İkincisi ise, her bir hukuk olayına özgü, kavramların zamanın gereklerine 

uygun olarak ve dinamik bir şekilde yorumlanmasıdır502.     

Sistematik yapıyı pragmatik akla göre analiz eden bakış açısı, vergi hukukunu açık bir sistem 

olarak görür ve kapalı yaklaşımı da içerir, ek olarak, ekonomik gerçeklikleri ve bunların diğer 

sosyal kavram ve olaylarla ilişkisini yorum eyleminin kapsamına alır.  

Tüm bu açıklama doğrultusunda vergi hukukunda yorum için şu sonuca varırız: Yorumda şu 

üç unsurun ilişkisini kullanmak gerekir:  

1- Vergi hukuku dalı. 

2- Diğer hukuk dalları. 

3- Gerçek yaşam.  

Vergi hukukundaki bir yorum, bu üç bacağa oturmalıdır.  

 

 

                                                             
501 Aktaran: Metin S. , 2002, s. 20. 
502 Eisele 1987, s. 380,381. 
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B- Ekonomik Amaç Ve Gerçek Yaşam 

1- Ekonomik Amaçsallık 

Işıktaç, yasanın yapıldığı andaki yasa koyucunun iradesine uygun olan yasanın yürürlüğe 

girmesinden sonra artık bağımsız bir varlık haline dönüştüğünü, yasa koyucu ile olan 

bağlarını adeta kopardığını belirtir. Bu anlayışa göre, geçmiş ölüdür; geçmiş yalnız yaşanılan 

zamanı anlamak ve ona hakim olmak için araç olduğu ölçüde değerlidir503. Bu da kanun 

koyucunun belli bir zamandaki düşünceyi değil, kanunun amacının (ratio legis) dikkate 

alınmasını gerektirir. Bu amaç ise, içinde bulunduğumuz zamanın gereklerine göre 

saptanmalıdır. Zira yürürlüğe girdikten sonra kanunlar, kanun koyucunun iradesine bağlı 

olmaktan çıkar, bağımsız bir varlık haline dönüşürler504.  

Benzer şekilde, Akkaya, ekonomik amaçsal yorum yönteminde, kuralın değişen sosyal ve 

ekonomik koşullar altında kazandığı anlama uygun yorum yapıldığını söyler 505 . Öncel, 

Kumrulu ve Çağan, amaçsal yorumda, yasanın değişen ekonomik ve sosyal koşullar altında 

kazandığı objektif anlam üzerinde durulması, günün koşulları ve toplumun gereksinimine 

uygun değerlendirmeler yapılması ve sosyolojik ve ekonomik verilere geniş ölçüde 

başvurulması gerektiğinin altını çizerler.  Her altı yazarın görüşüne göre amacın reel 

koşullara göre değişeceği varsayılır.  

Mutluer, verginin amacını mali olan ve olmayan olarak ayırır. Verginin, gelirin yeniden 

dağılımını mümkün kılmak, konjonktür politikalarını geliştirmek, büyümeyi sağlamak gibi mali 

olmayan amaçları ve kamu giderlerini karşılamak gibi mali amacı vardır. Ancak Mutluer’e 

göre mali amaç hep en öndedir. Ekonomik yaklaşım ilkesi de bu esastan 

kaynaklanmaktadır506.  

Akkaya, ekonomik yaklaşımda esas olanın yasanın amacı ve yapısı göz önünde tutularak, 

vergiyi doğuran olayın ekonomik içeriğinin vergi konusu yapılması olduğunu belirtir. Eğer 

ekonomik içerik gizleniyorsa burada hakkın kötüye kullanılması söz konusudur. Sözleşmeler 

yoluyla, gerçek ekonomik işlemden farklı bir işlem varmış izlenimi verilebilmektedir. Bu tür 

sözleşmelere vergi yasalarını dolanmaya yönelik “peçeleme sözleşmesi” adı verilmektedir507.  

                                                             
503 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 181,182. 
504 Gözler, 1998 
505 Akkaya, 2002, s. 52. 
506 Mutluer, 2008, s. 58,59. 
507 Akkaya, 2002, s. 82,83. 
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Saban, Akkaya’nin tanımını yeterli görmemiştir. Saban’a göre, ekonomik yaklaşım ilkesi, 

piyasa ölçeği olması nedeniyle, piyasayı kavramayı hedefleyen bir kavramdır, ama ondan 

sonrası için bir şey söylenemez. Saban, ekonomik amaçsal yorumu, vergi planlaması 

bağlamında inceler ve yükümlülerin yaptıkları vergi tasarrufunda tartışmalı alanın tasarrufun 

yasal sınırlarının nasıl tespit edileceği meselesi olduğunu belirtir. Bu meselenin vergi 

yasalarının ve yasa boşluklarının kötüye kullanılmasının karşısında olmakla çözüme 

kavuşturulacağı düşüncesindedir. Saban’a göre, yasanın derin amacı dürüst vergi mükellefini 

korumaktır. Vergi tasarrufu yapan mükellef, eğer ekonomik olayı gerçek mahiyetinin dışında 

gösterecek bir hukuki çerçeve ayarlıyorsa, dürüst davranmıyor ve kendisine verilen hakkı 

kötüye kullanıyor demektir. Vergi literatüründe bunun adı “kanuna karşı hile” ile aynı anlama 

gelen “peçeleme”dir ve asla korunamaz. Saban, Kaneti’den yaptığı alıntıda peçelemenin 

koşullarını; “1- Vergi yasası, vergi dışı hukukun ve özellikle özel hukukun kalıp, kılık ve 

biçimlerine dayalı olarak vergiyi doğuran olayı tanımlamış olmalıdır,  2- Vergi yasası özel 

hukukun kalıp, kılık ve biçimlerine, bu nitelikleriyle değil, onlardan kaynaklanan iktisadi 

sonuçlar nedeniyle başvurmuş olmalıdır,  3- Vergi yasasının vergilendirme yönünden 

hedeflediği iktisadi sonuç, bu yasanın deyimlediği hukuksal kalıp ve biçim çerçevesinde 

tümüyle kapsanmış olmalıdır,  4- Vergi yükümlüsü vergi yasasını dolanmak için, hukuksal 

kalıp ve biçimlerden yararlanma olanağını kötüye kullanmış olmalıdır” şeklinde sayarak 

Akkaya’nın tanımını Kaneti yönünden tamamlar 508 .  Bize göre, Peçelemenin tespitinde 

kullanılan akıl yürütme, açık sistematik yorumdan ziyade, ağırlıklı olarak kıyas modeline 

uygundur.  Dolayısıyla, Saban’ın değerlendirmesini vergi hukukunda kıyas olanaklarını 

tartıştığımız bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.  

Tüm bu yaklaşımları birlikte düşündüğümüzde,  yapılan yorumun bir taraftan kuralın gerçek 

yaşamla bağını kurması yani yere basması, diğer taraftan da vicdanları tatmin etmesi 

gerektiği söylenebilir. Bize göre, yorumun duruma göre önem ağırlıkları değişse de her ikisini 

de kapsaması gereklidir. 

Ekonomik amaçsallığın daha iyi anlaşılabilmesi için bir de vergi hukukuyla özel hukuk 

ilişkisine değinmek gerekir. Çünkü, vergi hukuku’nun hukuki esaslarına ilişkin kuralları, ya 

ekonomik özleri ile veya diğer bir hukuk dalındaki anlamları ile açıklanabilir.   Vergi 

hukuku’nun kavramları ya özel hukukta kullanıldıkları anlamıyla veya vergi hukukuna özgü 

bağımsız anlamlarıyla yorumlanır. Bazı kavramlar özel hukuk düzenlemelerinde 

tanımlandıkları biçimiyle dikkate alınır. Örneğin, gayrimenkul (real estate), intikal 

                                                             
508 Saban, 2003, s. 73-97. 
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vergisi(transfer tax), damga vergisi(stamp duties) gibi kavramlar genellikle özel hukuk 

kavramlarına atıfla tanımlanır509.     

Vergi hukuku ile özel hukuk arasındaki sıkı ilişkinin en önemli sebebi, çeşitli vergiler itibariyle 

vergiyi doğuran olayın bir çok durumda özel hukuk ilişkisine dayanması, bir başka deyişle 

özünde özel hukuk ilişkisinin varlığının yatmasıdır 510 . Tezel, vergi hukukunun özelliğinin 

çeşitli hukuk disiplinlerinin ara kesitinde yer almak olduğunu belirtir511. Saygılıoğlu’na göre, 

vergi hukukunun hukuk düzeni içinde yer alan işlem ve ilişkileri verginin konusu olarak ele 

alması, diğer hukuk dallarıyla ilişki içinde olmasını gerektirir512 .  Şenyüz’e göre, kişilerin 

ekonomik faaliyetleri yaygın bir biçimde özel hukuk tarafından düzenlenen alanlarda 

gerçekleşir. Bu ise, vergi hukukunun büyük ölçüde özel hukuk ilişkilerine dayanması 

sonucunu doğurmaktadır513.   

Özel hukuk ilişkisi, vergi yükünü azaltma çabalarının yasal veya yasa dışı gerekçesini 

oluşturabilmektedir. Bireylerin vergi yasasında vergilendirilmesi öngörülen soyut olay 

tanımına uygun maddi olayı farklı özel hukuk form veya formlarında sergileyerek vergi 

borcunu etkileme çabalarının vergi hukuku bakımından geçerliliği, vergi kuralının yorumu ve 

somut maddi olayın nitelenmesi problemleriyle iç içe geçmiş durumdadır514. Karakoç’a göre, 

vergiyi doğuran olayda vergi hukuku açısından göz önünde tutulacak ağır basan yön, işlemin 

ekonomik içeriğidir. Dolayısıyla, vergi hukuku alanında işlem ve olguların hukuki biçimden 

çok ekonomik içeriği önem arz etmektedir. Vergi hukuku yönünden önem taşıyan özel hukuk 

işlem ve olguları, hukuki biçimleri ile değil, ekonomik içerikleriyle uygulanırlar. Bununla 

birlikte, vergi hukukuna egemen olan işlem ve olguların ekonomik içeriğine göre 

değerlendirilmesi ilkesine, yani ekonomik yaklaşım ilkesine aykırı olmadığı ölçüde, Vergi 

hukuku alanında başvurulan özel hukuka özgü kavram ve kurumların, bu alanda kabul edilen 

genel anlam ve kapsamlarıyla uygulanması da, hukuk düzeninin birliğinin bir sonucudur515.  

Vergi hukukunu kuralının doğru yorumlanabilmesi için ekonomik olayın doğru anlaşılması ve 

bu olayın diğer hukuk dallarıyla açıklanabiliyor ise onun vergi hukukunda yorum için önemine 

değinen şu örnek verilebilir:  

                                                             
509 Heinrich & Moritz, 2000, s. 144,145. 
510 Şenyüz, 2002, s. 5. 
511 Tezel, 1997, s. 11. 
512 Saygılıoğlu, 1986, s. 57. 
513 Şenyüz, 2002, s. 6,7. 
514 Akkaya, 2002, s. 22,23. 
515 Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, 1996, s. 11. 
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 Maliye Bakanlığı 356516 ve 375517 no’lu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerini yayınlamıştır. 

Tebliğlere göre, icra dairelerince boçludan alınarak, müvekkili adına alacaklı taraf avukatına 

ödenmesine karar verilen vekalet ücretlerinin en az iki nüsha serbest meslek makbuzu ile 

belgelendirileceği belirtilmektedir. Ancak, nasıl vergilendirileceğine değinilmemektedir. 

Bakanlık bu konuda ortaya çıkan tereddütleri Özelgeler yoluyla çözmeyi tercih etmiştir. 

Özelgeler’de, karşı taraf vekalet ücretlerinin serbest meslek kazancı niteliğinde olduğu, 

vekalet ücretinin serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde ödeme yapanların 

stopaj hesaplaması gerektiği yorumu yapılmaktadır.  

Doğrusöz, Özelgelerle oluşturulan bu uygulamaya karşı çıkmaktadır. Karşı taraf avukatına 

ödenen vekalet ücretinin hukuki niteliğini ve gelir vergisi karşısındaki durumunu tartışan ve 

açık sistematik yorumun nasıl yapılması ve nasıl yapılmaması gerektiğine ilişkin kendisinin 

ve Maliye Bakanlığının yorumlarını karşılaştıran bir makale yayınlamıştır518.  

Bu tartışmayı altlama/indirgeme(subsumsiyon) olarak anılan formel mantık kuralları 

açısından incelersek şöyle bir sonuç ortaya çıkar: 

Formel şablon: Büyük önerme(Büyük terim) (yasa), küçük önerme(orta terim) (olay) → 

Karar(Sonuç) (Çıkarım) 

Doğrusöz, söz konusu makalesinde “Avukatlık Hizmeti” kavramını ve stopaj 
hesaplanmaması gerektiği görüşünü oluştururken şöyle bir akıl yürütmüştür: 

Büyük Önerme (Büyük Terim) (Vergi Hukuku Kuralı):  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. Maddesine göre avukatlar serbest meslek erbabıdır ve GVK 65. 

Maddesine göre serbest meslek geliri elde etmektedir. Eğer avukat bağımlı çalışıyor ise 61. 

Maddesine göre ücret geliri elde etmektedir. GVK 61. Maddeye göre ücret elde etmesi 

durumunda,  GVK 94/1. Maddeye göre; GVK 65, 66. Maddelerine göre serbest meslek geliri 

elde edilmesi durumunda,  GVK 94/2.maddeye göre, ödemeyi yapan taraf hesapladığı 

stopajı ilgili kişi adına vergi dairesine öder.  

Küçük Önerme (Orta Terim) (Olay): 

Avukatlık hizmeti, müvekkile ait hakların usulünce takibi ve savunulması amacıyla talep 

edilmektedir (Ekonomik boyut). Avukatlık hizmeti 1- Avukatlık Kanunu(AK)’nun 1. Maddesinin 

tanımına göre, avukatlık serbest meslektir. 2- Avukatlık hizmeti vekalet ilişkisine ve AK nın 

                                                             
516 26089 Sayılı ve 23.02.2006 tarihli Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx  
517  26640 Sayılı ve 11.09.2007 tarihli Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx 
518 Doğrusöz B., Karşı Taraf Avukatına Ödenen Vekalet Ücretinin Hukuki Niteliği ve Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu, 
2005, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005056549.htm, Erişim:25.06.2010. 
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163. Maddesine göre, sözleşmeye dayanır. 3- AK’nın 164. Maddesine göre, hizmeti karşılığı 

avukata ücret ödenir (Vergi hukuku dışındaki hukuksal boyutu).  

Doğrusöz’e göre, Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde tanımlanan serbest meslek 

veya ücretli tanımı ile avukatlık hizmetinin gerçek yaşam boyutu ve vergi hukuku dışındaki 

hukuksal boyutu ile birebir uyum içindedir.  O halde, vergi hukuku açısından yapılacak bir 

değerlendirmede hem gerçek yaşam, hem özel hukuk ve hem vergi hukuku boyutu birlikte 

ele alınmalıdır, aksi takdirde orta terim oluşturulamaz. 

Karşı taraf vekalet ücreti uygulamasında,  karşı taraf, hizmet karşılığı bir fayda görmemekte,   

zarar etmektedir (gerçek yaşam boyutu). Alınan ücret, mesleki bir hizmete dayanmaz. 

Sözleşme bulunmadığından vekalet ilişkisi yoktur.   Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

413, 416, 417, 423 ve 426. Maddelerine göre ücreti karşı taraf öder. Bu ücret, mahkeme 

tarafından takdir edilen bir masraftır(Vergi hukuku dışındaki hukuksal boyutu). 

Küçük Önermeyle (Orta Terimle) Büyük Önerme (Büyük Terim) Arasındaki Bağlantı 
(Gerekçe):  

Avukata yapılan bir ödemenin stopaja konu olabilmesi için, gerçek yaşam ve vergi hukuku 

dışındaki hukuksal boyutu açısından avukatlık hizmeti olan bir hizmet karşılığı yapılmış 

olması gerekmektedir. Avukatlık hizmeti kavramını oluşturan gerçek yaşam ilişkisinden 

kaynaklı elde etme ve vergi hukuku dışındaki hukuki tanımda yer alan avukatlık hizmetinden 

kaynaklanan elde etmeyle “Karşı Taraf Vekâlet Ücreti” nin elde edilmesi nedenleri 

örtüşmemektedir. Çünkü, karşı taraf vekalet ücreti, gerçek yaşam boyutu ve vergi hukuku 

dışındaki avukatlık hizmeti tanımına giren bir hizmet karşılığı ödenmemektedir.  Birisi bir 

fayda sağlama(hizmet) ve vekâlet sözleşmesi karşılığıdır. Diğeri ise hizmete dayanmaz ve 

vekalet sözleşmesi yoktur, yargıcın HUMK’na dayalı olarak karşı tarafa ödettiği bir masraftır. 

Sonuç (Çıkarım) :  

O halde, karşı taraf vekalet ücreti, gerçek yaşam boyutu ve vergi hukuku dışındaki hukuk 

boyutu ile Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek kazancı veya ücret tanımı 

çerçevesinde oluşturulan vekalet ücreti aynı kavramlar değildir. O halde, ödemeyi yapan 

taraf her iki ödemenin aynı şeyler olduğunu varsayarak stopaj hesaplamamalıdır. 

Maliye Özelgelerinde ise şöyle akıl yürütülmektedir: 

Büyük Önerme (Büyük Terim) (Vergi Hukuku Kuralı):  
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. Maddesine göre, avukatlar serbest meslek erbabıdır ve 

GVK’nun 65. maddesine göre serbest meslek geliri elde etmektedir. Eğer avukat bağımlı 

çalışıyor ise aynı Kanun’un 61. maddesine göre ücret geliri elde etmektedir. Ücret geliri elde 

etmesi durumunda,  GVK’nun 94/1. maddesine göre; serbest meslek geliri elde edilmesi 

durumunda,  GVK 94/2.maddeye göre, ödemeyi yapan taraf hesapladığı stopajı ilgili kişi 

adına vergi dairesine öder. 

Küçük Önerme (Orta Terim) (Olay): 

Geliri elde eden avukattır. 

Küçük Önermeyle Büyük Önerme Bağlantı (Gerekçe): 

(Bulunmamaktadır.) 

Karar (Sonuç) (Çıkarım): 

Vergi idaresi, vekalet veya karşı taraf vekalet ücreti şeklinde olsun olmasın, geliri ele eden 

avukatsa, elde ettiği gelirin GVK 61. Maddesine göre ücret veya GVK 65 ve 66. Maddelerine 

göre serbest meslek kazancı olduğu, bundan dolayı da GVK 94. Madde gereğince ödemeyi 

yapanın stopaj hesaplaması gerekmektedir.          

Doğrusöz, Maliye Bakanlığı’nın bu yorumunun hukuken ve mantıken olanaklı olmadığını ileri 

sürmektedir.  

Hukuki ve mantıki açıdan her iki yoruma ilişkin değerlendirmemiz şudur: 

VUK’un 3. maddesi uyarınca, Vergi Hukukunda akıl yürütülürken, vergiyi doğuran olayın 

tanımlanması ve vergilendirme ilişkisi ortaya konulurken, vergi hukuku kuralını, vergi hukuku 

dışındaki hukuk kuralları ve ekonomik gerçeklik ile birlikte düşünmek ve bu düşünce sonucu 

oluşturulan küçük önerme gerekçelendirilerek netleştirildikten sonra çıkarım yapmak 

gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda, Maliye Özelgelerinde, Vergi Hukuku kurallarından 

eksik bir tümdengelimsel çıkarım yapıldığı görülmektedir. Doğrusöz’ün düşünme yöntemi ise 

olaydan kurala, kuraldan kurala ve buradan da çıkarıma giden, Peirce’nin 

“varsayım(abdüksiyon)” olarak adlandırdığı düşünme yöntemi olan, küçük önermeyi 

netleştiren “tümevarımlı tümdengelim”dir.  

Maliye Bakanlığı’nın Özelgelerindeki yorumda çıkarım biçimi, mantık literatürüne göre, 

“gelişigüzel kurulmuş eksik delil yanlışı(fallacies of neglected aspect)” içermektedir. Bu 

yanlışa düşmemek için bir cinsin birkaç ferdindeki özellikleri esas alarak o özellikleri bütüne 

de şamil kılmaya girişmemek ve tipleri ilintisel olandan ayırma hususunda eldeki konular 
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hakkında yeterli bilgi toplamadıkça hüküm vermemek gerekir 519 . Eksik delil yanlışına 

düşmemek için gerekli olan tüm bu istenenler aslında sistematik yorumun özellikleriyle de 

uyuşmaktadır. Burada, mantık terimleri açısından “cins”, elde etmedir, “fertler”, ekonomik 

gerçek ve vergi hukuku ve özel hukuk boyutları açısından elde etmedir. Bu fertlerin tümünün 

özelliklerini esas almadan yapılan(sistematik olmayan) ve  mantık kurallarına aykırı bir 

değerlendirmede yeterli bilgi toplanmadan hüküm verilmiş olmaktadır.  

Sonuç olarak, Maliye Bakanlığının Özelgelerinde, vergi hukukunun temel özelliklerine aykırı 

olarak, vergiyi doğuran olayın ekonomik gerçeklik ve özel hukuk ve diğer hukuki boyutları ile 

ilişkisine hiç değinilmemekte ve böylece “açık sistematik yorum metodu” atlanmaktadır. Aynı 

durum, önemli bir mantık hatası anlamına geldiğinden, Maliye Bakanlığı Özelgelerinde 

yapılan çıkarımlar, mantıksal olarak geçersizdir. 

2- Gerçek Yaşam 

Vergi hukuku, kavramlar, kurallar, normlar, olaylar, değerler, tarih, kültür gibi pek çok unsura 

ait bir örüntüler bütünüdür. Örüntüler bütünü olan bir şeyin içindeki bu şeyler içinde en 

önemlilerinden birisi “olay”dır.  

Vergi hukuku sistemi içinde yapılacak bir anlamlandırma, gerçek yaşam olgularından 

etkilenir. Yargıç, olguya ilişkin yargısı ile vergi hukuku kuralına ilişkin yargısı arasında ister 

istemez bir bağ kuracaktır. Yasa hükmünün anlamının açık olmaması durumunda, vergiyi 

doğuran olayın gerçek mahiyetini ekonomik olarak açıklayacak, sonra hangi kuralın bu olaya 

ilişkin olduğuna karar verecektir. O kurala yüklediği anlam söz konusu ekonomik olayla 

bağlantılı olmalıdır.  Çünkü Lanchelier’in belirttiği gibi, her olgu gerçekte, mekanda kendiyle 

birlikte bulunan bütün olgular tarafından tayin edilmiştir. Zamandaş olguların aynı düşüncenin 

konusu olabilmeleri ve aynı evrene ait olmaları ancak onların karşılıklı nedenlikleri 

gereğincedir520. Sistematik yorumda, sadece hukuksal düzenlemeler arası ilişkilerle kısıtlı 

kalmamak, gerçek yaşam ile hukuk arasında da bağ kurmak gerekir. Böyle bir sistematik 

yorumda, hukuktaki sabit ve değişmez unsur bulunmaya çalışılmaz. Yorumcu determinist 

değil realist bir tutum takınır. Çeşitli çözüm yollarını hukuk bilgisi ya da kavram bilgisi 

bakımından değil, onların ortaya çıkmasında etken olan toplumsal ve gerçek olgu ve olaylar 

açısından incelemek zorundadır. O halde hukuki kavram, kurum ve kuralları anlamlandıran 

şey çeşitli hukuki çözüm şekillerinin etkeni olan gerçek hayat ilişkisidir. Şahıs, mülkiyet, hak 

                                                             
519 Emiroğlu, 2004, s. 211. 
520 Lanchelier, 1949, s. 88. 
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gibi kavramlarla, bunların ifade ettiği hukuki müessese ve kuralları birbirleriyle karşılaştırmak 

için onların ilişkin olduğu toplumsal olgu ve olayı göz önünde bulundurmalıyız521.  

Erginay’a göre, mali bir olayı iktisat ve hukuktan soyutlamak mümkün değildir. Bir vergiyi 

incelerken bu konudaki yasayı veya sonucu itibariyle bir değerin el değiştirmesi demek olan 

noktayı dikkate almadan yapılan bir açıklama, tam bir açıklama olmaz. Yapısı itibariyle siyasi, 

iktisadi, hukuki, mali..v.b., özellikte olan vergi olayını, bu özelliklerinden soyutlayarak yalnız 

ve yalnız hukuki bakımdan ve hukuki metodlarıyla incelemek mümkündür. Ancak bu 

yaklaşım şekilcilikten öteye gitmez522.    

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun E.2005/237, K. 2006/55 no’lu Kararı523,  yorumun 

yasa kuralının lafzının ötesine geçip yaşamın gerçekleriyle bağ kurmasına bir örnektir.  

Karar, 3568 Sayılı Yasa Kapsamındaki Meslek Mensuplarının tasdik ettikleri vergi 

levhalarının Maliye Bakanlığına bildirim yükümlülüğü ile ilgili 272 Sıra No’lu VUK GT nin 

uygulamasını hukuka uygun bulmaktadır524.    

Madde’ye göre, mükellef ve sorumlulara iş ve işlemleriyle ilgili bildirim yükümlülüğü yükleyen, 

VUK’un 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 

257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası 

uygulanacaktır. 86.madde’de zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarının bilgi isteme 

yetkisinden bahsetmekte ve 148.maddeye atıf yapmaktadır. Bu maddeye aykırılık 

durumunda mük.355.maddenin uygulanacağı belirtilmektedir. 148.maddesinde kamu idare 

ve müesseselerinin, mükelleflerin ve mükelleflerle ilgili kişilerin istek halinde; 

149.maddesinde devamlı olarak; 150.maddesinde sulh yargıçları, icra nüfus ve tapu 

memurları, yabancı ülkelerdeki Türk konsolosları, mahalle ve köy muhtarları, banka, banker 

ve bunun gibilerin yetkili makamlarına bilgi vermeleri; 256.maddede defter ve belge ibrazı; 

257.maddede “vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti 

sırasında” mükelleflerin ödevleri; mk.257.maddede  de Maliye Bakanlığı’na bazı zorunluluklar 

koyma ve getirme yetkisi düzenlenmiştir525. 

Mük.355. maddenin özel usulsüzlük ve bilgi verme ilişkisini düzenleyen fıkraları şöyledir: “Bu 

hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak 

tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı 
                                                             
521 Hirş, Pratik Hukukta Metot, 2000, s. 38. 
522 Erginay, Vergi Hukuku ve Diğer Hukuk Branşları ile Münasebeti, 1951, s. 673. 
523 T.C. Danıştay Başkanlığı, 2006, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 26.03.2004; Erişim: 15.07.2010. 
524  Karar, 16.06.2009 Tarihli ve 5904 Sayılı Yasanın 22. Maddesiyle 01.08.2009 tarihinde yürürlüğe giren, VUK’nun 
mk.355. maddesinin 2. Fıkrasının sonuna eklenen cümleden önceki bir tarihte(24.03.2006) verilmiştir. Yasa’nın bu günkü 
halinde, Mali Müşavirlerin tasdik ettikleri vergi levhalarını Mali Bakanlığına bildirmeleri için İdarenin bir genel düzenleyici 
işlemin Genel Tebliğ yoluyla duyurulması yeterlidir ayrıca özel bir yazılı talepte bulunulması gereği bulunmamaktadır.  
525 Çakmak, Sirküler (XI/297) Danıştay Kararları, 2008, s. 1. 
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bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin 

süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması 

cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.  

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden 

süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu 

mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat 

artırılarak uygulanır.” 

Maddenin ilgili fıkralarının lafzına bakıldığında, bilgi verme yükümlülüğünde olan kişi bilgi 

vermediğinde, o kişiye mük.355.maddeye göre ceza uygulanacağı yazılı olarak bildirilecektir. 

Ceza kesilmesine rağmen o kişi yine bilgi vermezse yeniden süre verilerek bilgi vermeleri 

istenecektir. Bu sefer de bilgi vermezse kesilen özel usulsüzlük cezası bir kat artırılarak 

uygulanacaktır.     

272 no’lu VUK GT’ne göre ise, vergi levhalarına ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü, VUK’un 

149..maddesi uyarınca devamlı bilgi verme yükümlülüğü çerçevesinde yerine getirileceği ve 

vergi levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik 

bildiren meslek mensuplarına herhangi bir bildirim yapılmadan VUK’un mükerrer 

355.maddesi uyarınca doğrudan özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmektedir.  

Yasanın lafzıyla Tebliğ arasında bir uyuşmazlık vardır. Yasaya göre, özel usulsüzlük 

cezasının kesilebilmesi için tasdik edilen vergi levhalarının vergi dairesine süresi geçtiği 

halde bildirilmemesi durumunda, vergi dairesinin yükümlüden yazılı olarak bilgi vermesi 

istemesi gerekirken ve ikinci bir bilgi talebine rağmen mükellef yine bilgi vermezse bu sefer 

bir kat arttırılarak özel usulsüzlük cezası uygulanacakken, Tebliğe göre, vergi dairesinin 

böyle bir bildirim yapmasına gerek kalmadan, eğer mükellef bilgi vermemişse özel usulsüzlük 

cezası kesilebilmektedir.    

Temyiz edilen Danıştay Dördüncü Dairesi 22.09.2005 günlü ve E:2004/257, K:2005/1583 

no’lu Kararında; vergi levhalarını tasdik eden meslek mensuplarına, tasdike ilişkin bilgileri 

ilgili vergi dairelerine bir yazı ile bildirme yükümlülüğünü getiren ve buna uymayan meslek 

mensuplarına uygulanacak özel usulsüzlük cezasını belirten düzenleme Resmi Gazete'de 

yayımlanmış olduğundan, artık Tebliğde belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmemesi 

durumunda yaptırımının ne olacağının meslek mensuplarına ayrıca bir yazı ile bildirilmesine 

gerek bulunmadığı,… dolayısıyla, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında öngörülen, yazılı bildirim koşulu Genel Tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanması 

suretiyle yerine getirilmiş olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu Vergi Dava 
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Daireleri Kararında da aynı görüş paylaşılmış ve Danıştay Dördüncü Dairesinin Kararının 

bozulması isteği reddedilmiştir. 

O dönemin yasası dikkate alındığında, yasallık ilkesi açısından tartışmaya açık bu kararın 

gerekçesinin temel yaklaşımı, zaten meslek mensubunun bilmesi gereken bir genel tebliğle 

yapılan bir açıklama ile kendilerine özel olarak yapılan bir yazılı bildirimin mahiyetinin aynı 

olduğu(genel tebliğ varsa özel tebliğe gerek yoktur çünkü zaten tebliğ yapılmıştır) yönündeki 

değerlendirmedir. Mahkeme, mükellefin “bilme” durumunun genel veya özel tebliğde 

değişmeyeceğini göz önüne alarak mükellefin bilmesini sağlayan şeyin özel bildirim veya 

genel tebliğ olmasının gerçek yaşam açısından bir fark yaratmayacağı görüşünü 

benimsemiştir. Bu değerlendirmeyi yaparken muhtemelen yasanın amacının mükellef veya 

sorumlunun durumunu bilmesini sağlamak olduğu, dolayısıyla bir idari işlemle mükellef 

bilgiye ulaşıyorsa yasanın amacının gerçekleşmiş olacağı yönünde hareket etmiştir. Bu 

yönüyle, Dava Daireleri Birleştirme Kurulu gerçek yaşam koşullarına uygun bir yorum 

yapmıştır.  

C- Açık Sistematik Yoruma Dworkin’ci Katkı  

1- Dworkin’in Estetik Hipotezi 

Dworkin’in teklifi, anlamın yorumlanması üzerine bir bütün olarak çalışmaktır. Anlamı bir 

bütün olarak görerek çalışmak, özel terimlerden tek tek anlamları üzerinde çalışmaktan daha 

iyidir526. 

Dworkin’in bu konudaki “estetik hipotez” olarak adlandırdığı önerisi şudur:  Edebiyat 

denemelerinin bir parçası olan yorum, okumanın(konuşmanın, yönetmenin veya 

oyunculuğun) en yüksek düzeyde sanatsal hale getirilmesi amacıyla metnin yaşatılmasıdır527. 

Metin, “kimlik” olarak adlandırabileceğimiz katı bir sınırlama üretir. Metnin kimliğini 

keşfetmeye çalışan herhangi bir edebiyat eleştirmeninin tarzı, metne ilişkin standart kuralların 

doğası  ve belirtileri ile ilgili kabul ettiği teorik varsayımlara göre değişecektir. Yorum tarzı, 

aynı zamanda yorumcunun sanatta uyum ve bütünlük hakkındaki görüşlerine de duyarlı 

olacaktır. Bir sanatsal yapıtı yorumlayan herhangi  bir kişi, sanatta neyin iyi olduğuyla ilgili 

normatif inançlara olduğu kadar,  sanatın teorik karakteri ve sanatın diğer formel özellikleri ile 

ilgili inançlara da dayanır528.  

                                                             
526 Dworkin R. , 1982, s. 530. 
527 Dworkin R. , 1982, s. 530,531. 
528 Dworkin R. , 1982, s. 532,533,534 . 
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Dworkin, yorumda objektiflik iddiasını ve her koşulda geçerli olduğu hipotezini iki açıdan 

hatalı bulur. Birincisi, yorum kamusal bir girişimdir ve apriori olarak her hangi bir kamusal 

girişimin merkezi önermesinin apriori olarak mutlaka geçerlilik ehliyetine sahip olması 

gerektiğinin varsayılması yanlıştır. İkincisi, yorumun mantıksal olarak kanıtlanması yeterli 

değildir. Ampirik kaynaklı kanıtlara ihtiyaç vardır529. 

Edebiyat yorumu çalışmalarında önemli bir soru sorulur: Yazar neye niyet etmiş olabilir? 

Cevap şu şekilde verilir: Yazarın niyetini(veya en azından niyetle ilgili olası sonuçları) 

keşfedebiliriz ve bu keşif diğer amaçların tespiti için de önemlidir. Tamam da, neden 

önemlidir? Diğer amaçlar nedir?  Her hangi bir cevap, yazarın niyet ettiği şey olarak 

düşünülen bağlamdaki öncelikleri, onun için önemli  veya değerli olan şeylerin neler 

olduğuna ilişkin belli varsayımlarla verilir530. 

Dworkin, edebi yorum tekniklerini, hukuki analiz metodları için merkezi bir model olarak 

kullanmaktadır. Verdiği örnek ilginçtir: “Varsayalım ki, bir grup yazar özel bir projeye angaje 

oldular ve oyunun hangi bölümünü yazabileceklerine ilişkin karar vermek için kura çektiler. 

En düşük numarayı çeken romanın açılış bölümünü yazacak ve yazdığı bölümü diğer yazara 

gönderecek, bu diğer yazar da kendi yazdığı bölümü buna ekleyerek öteki yazara 

gönderecek ve böylece her yazar kendi bölümünü ekleyip diğer bölümlerle birlikte öteki 

yazara göndererek roman tamamlanacak. Şimdi, ilk yazar hariç bütün yazarların hem 

yorumlama hem yazma sorumlulukları bulunmaktadır. Çünkü her birinin kendi bölümünü 

oluşturabilmek için diğer bölümleri romanın nasıl ilerlemesi gerektiğine ilişkin yorumlayıcı bir 

yaklaşımla okuması gerekmektedir. Yazar, karakterlerin nasıl olması gerektiğine, hangi 

güdülerin onlara yön verdiğine, hangi noktaların romanda geliştirileceğine, karşılaştırmalı 

olarak, bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanılan bazı edebi üslup ve şekillere  ne kadar mesafeli 

olacağına ve diğer yazarın gönderdiği bölümlerin çizdiği yönün dışında olaylara ve kişilere 

verilen önemi değiştirip değiştiremeyeceğine veya bazı hususları daha rafine bir şekilde 

sunup sunamayacağına veya bazı şeyleri kısaltıp kısaltamayacağı veya bazı şeyleri kesip 

kesemeyeceği gibi durumlara  karar vermelidir. Bu işlemler niyet çözümlemesi dışında bir 

yorum tarzını gerektirmektedir. Çünkü sonuçta ikinci yazardan sonraki bütün yazarlar için 

niyetinin belli kural ve çerçeveye bağlı olarak yorumlanacağı birden fazla yazar 

bulunmaktadır531.” 

Dworkin’e göre, hukuktaki zor davalarda karar vermek bu ilginç süreç gibidir. En belirgin 

benzerlik, daha önce emsal karar verilmiş olan bir karar verilirken görülür. Bu tür kararlarda, 

                                                             
529 Dworkin R. , 1982, s. 535. 
530 Dworkin R. , 1982, s..537.  
531 Dworkin R. , 1982, s. 541.  
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kararın temel argümanı, daha önce verilmiş ilgili kararların altında yatan temel hukuk 

prensiplerine ve kurallarından yararlanılarak üretilir. Bu durumdaki her bir yargıcın durumu, 

romanın tamamlanmamış bölümlerini tamamlayan yazarlar gibidir. Yargıç, kendinden önceki 

yargıçların kararlarını okumalı ve onların karar verirkenki düşünce yapılarını keşfetmelidir.  

Keşfedeceği şey, hakimlerin birebir düşünceleri değil bu kararlarda yer alan kolektif hukuki 

mantıklarıdır. Bu  aynen romancılarımızın önceki yazarların tümüne ait kolektif hususları 

dikkate almasına benzer.  Her bir yargıç, karar verirken kendinden öncekilere ait sayısız 

karar ve olayın yanında yerinin ne olduğuna ilişkin kendisine ait bir bakışa sahip olmalıdır. 

Onun işi geçmişi anlamak ve geleceğe bir katkı sağlamaktır.   Yaptığı yorumun geçmişteki 

neye tekabül ettiğini bilmelidir çünkü onun sorumluluğu yepyeni ilkeler icat etmektense eldeki 

eskiyi geliştirerek yeniden üretmektir532. Böylece yargıç,  eski emsal kararlardan seçtiklerinin 

uygulamada işe yarayıp yaramadığına bakmalı ve bunları sahip olduğu kişisel yargılarına 

göre değerlendirerek karar vermelidir533. 

Hukuki olayda uygun bir yorum şu iki boyutu içermelidir:  Uygulanabilir olmalı ve yüksek 

değerlere aykırı olmamalıdır. Hukuk genel özellikleri açısından politik bir girişimdir. Sosyal ve 

kişisel ilişkileri ve çatışmaları koordine etmek, vatandaşların kendi aralarında veya 

vatandaşla devlet arasındaki güvenlik ve adalet meselesini çözmek veya tüm bunları bir 

arada ilgilendiren sorunlara çare bulmak gibi özelliklere sahiptir. Bu çözüm olayı, tarafsız ve 

her kez tarafından uygun görülen yorum şeklinde kendini gösterir. Böylece, herhangi bir 

hukuk olayında veya uyuşmazlıkta yapılan bir yorum, en yüksek prensiplere dayanarak 

hukukun politik özelliğine uygunluğunu göstermeli veya genel politikaya hizmet verebilir 

olmalıdır534.    

Herhangi bir yargıcın yorum yaparken ulaştığı her bir anlam veya karar verdiği her bir hukuk 

fonksiyonu,  mevcut hukuki gelenekle uyumlu ve tutarlı bazı kavramlara dayanacaktır. Ve bu 

kavramlaştırma uygunluk açısından hem yönlendirici hem de sınırlandırıcı olacaktır. Bu 

sınırlar, hukukun öncelikleri konusundaki kanaatleridir. Dikkat edilirse bu bahsettiğimiz şey 

zincir yazarların durumuna benzemektedir535. 

Konuyu şöyle özetleyebiliriz.  Yargıçlar hukuk yorumlarını geliştirirken bir araca dayanırlar. 

Bu araç onların hukuk felsefeleridir. Bu hukuk felsefesi, hem yargıcın yaptığı yorumun doktrin 

tarihi tarafından belirlenmiş yorum yöntemlerine uygunluğunu hem de  temel sosyal talepleri  

ve adalet ilkelerini içermelidir. Herhangi bir yargıcın en iyi yorum hakkındaki kanaatinin diğer 

                                                             
532 Bizim kıyas uygulaması hakkındaki değerlendirmemi aynı paralel yaklaşımı taşımaktadır.  
533 Dworkin R. , 1982, s. 542,543. 
534 Dworkin R. , 1982, s. 543,544. 
535 Dworkin R. , 1982, s. 545.  
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yargıçlarınkiyle aynı olması zorunlu değildir. Çünkü,  hukuk felsefesine ilişkin inançlarında 

farklılıklar söz konusudur. Bir yargıç hukuk sisteminin temel amacının ekonomik amaçlara 

hizmet etmek olduğuna inanabilir. Hukukun bu boyutunu tatsız bulan bazı yargıçlar ise eski 

kararları bu tür bir stratejiyle okumayacaklar ve belki de eski kararlardan geleneksel 

değerlerin güçlendirilmesine ve bu değerlere karşı sorumluluğa dikkat çekecekleri keşifler 

yapacaklardır536.    

Dworkin’in bu yaklaşımları, bizim yaklaşımımızdaki yorumun kaynakları ile yorum eylemi 

arasındaki ilişkiyle aynı şeyleri betimlemektedir.           

2- Dworkin Sonrası Kural Temelli Karar Vermenin Standart Modeli 

Bobbitt, Schauer’den alıntıladığı ve Dworkin’den sonra kural temelli karar vermenin standart 

modeli olarak kabul edilen özellikleri şöyle açıklar537: 

1-Kurallar kararlara temel olurlar çünkü alınacak her bir kararın uygun gerekçesini onlar 

üretir.   

2-Karar almadaki bu temellendirme, bazen mantıksal olarak yanlış olabilir. Çünkü,olay 

özeline genelleştirilmiş bir bakış her zaman doğru olmayabilir. 

3-Bol miktarda benzer birikiminin olduğu, bilinen ve mahiyeti kestirilen hukuk 

olaylarında(kolay davalarda), yasa kuralıyla reel olayın kolaylıkla benzeştirilmesi 

mümkündür. Ancak, zor davalarda reel olayın kuraldaki kavramlara benzetilmesi(olayın o 

kurala uyduğu varsayımı) pek de kolay elde edilmez. 

4-Kurallar, doğası gereği olasılıklı genelleştirme yaparlar. Dolayısıyla kurala dayalı kararlar 

önceden kesin olarak belirlenemeyebilir. Örneğin, VUK’un 7. maddesine göre, bütün mülkiye 

amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, köy muhtarları ve kamu 

müesseseleri vergi kanunlarının uygulanmasında uygulama ile ilgili memurlara ve 

komisyonlara ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya 

mecburdurlar. Bu kuralda, görevli kimselerin vergi memurlarına yardımda bulunması 

zorunluluğu genel bir kuraldır. Ancak, yardımın yasanın amacına ilişkin kullanılması, yardımı 

yapan ve yardım gören görevlilerin sahip oldukları koşullar, imkanlar, yapılageliş 

alışkanlıkları ve o işin o anki reel durumu v.b. nedenlere göre değişen üsluplarda olabilir. 

Burada, yasanın çizdiği esas amaca aykırı olmamak kaydıyla sayısız tarzda yardım biçimi 

söz konusu olabilir. 

                                                             
536 Dworkin R. , 1982, s. 545,546. 
537 Bobbitt 1999, 55-57., (Örnekler bize aittir) 
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5-Kurallar, bazen uygulayıcının gerçek amacını gizleyerek hatta amaçla tamamen  çelişen bir 

söylemle(gerekçeyle) uygulanabilir. Bu durumda, uygulamadaki gerçek amacı görmek 

gerekir. 

D- Açık Sistematik Yorumun Akıl Yürütme Tarzına Peirce’cı Katkı 

Peirce’ın gelişmesine katkıda bulunduğu modern mantık sisteminde, önerme ve öncül, 

öncüllerin ilişkili olduğu unsurlarla birleştirildi. Aristo’nun mantığında öncüllerin tek bir 

bağlamı vardır. Örneğin, “at”, “hayvan” gibi, veya “p ve p değil” gibi. Peirce mantığında ise 

ilişkili bir kavramlaştırma vardır. Örneğin, “…den daha uzun” , “…den daha büyük”  gibi. Bu 

yaklaşım, Russell’ın atomik önermelerine doğru gelişti538.  

1- Tümevarım ve Varsayımcı Akıl Yürütmenin Geçerliliği 

Peirce, geçerli mantık yürütme edimlerini üçe ayırır: 

1-Tümdengelim(dedüksiyon).  

2-Tümevarım(endüksiyon). 

3-Varsayım(abdüksiyon-abduction). 

Bu sınıflandırmada, “Tümdengelim”, eşdeğerlik, karşı olma ve çelişiklik çıkarımları ve 

literatürde “subsubtion”, “altlama” olarak adlandırılan hukuksal akıl yürütme tekniğine denk 

gelmektedir.  

 “Tümevarım” bir sınıfın ya da kümenin bütün elemanlarının ortak özellikleri olduğunu ve bu 

özelliklere sahip olsalar ya da olmasalar dahi bu gerçeğin bilindiği bir iddia olarak 

tanımlanabilir. Ya da başka bir deyişle rastgele alınan bir örnek için ne geçerli ise bütün 

topluluk için de bu şey geçerlidir. Buna “istatistiksel iddia” adı da verilebilir. Tümevarımın 

temel ve kilit özelliği, bir akıl yürütmede, büyük öncülün, ilgili sınıftan küçük öncüller ele 

alınarak, bunlardan çıkarımla ortaya çıkacağıdır. “Varsayım” ise başka belli sayıdaki 

özelliklerle ilgili olduğu bilinen özelliğin farzıyla hareket eder. Öncüllerden herhangi biri bazı 

nesnelerin bazı özellikleri olduğunu onaylayan bir önermedir. Bu tür bir önermenin her terimi 

bazı örnekler ya da bazı özellikler için dayanak oluşturur. Sonuç, öncüllerden birinin yerini 

alan bir önerme olarak görülebilir ve yerini alma durumu diğer öncülde belirtilen gerçekle 

doğrulanır. Eğer formülle belirtilirse, S, P’dir. Ve bu sonuç öznesi değiştirilerek aşağıdaki 

şekilde ifade edilirse, M,P’dir, o halde diğer öncül S ile temsil edilen her şeyin M ile de temsil 

edildiğini onaylamalıdır, ya da her S bir M’dir. Eğer S, P’dir sonucu herhangi bir öncülden 

                                                             
538 Haack, 2007, s. 17,18. 
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yüklemin değişikliği ile ortaya konursa, o öncül şöyle yazılabilir; S, M’dir. Ve diğer öncül P’de 

ifade edilen her şeyin M’de ifade edildiği gerçeğini onaylamalıdır, ya da M olan her şey P’dir 

ifadesini onaylamalıdır. Bundan dolayı, her durumda da, akıl yürütme şu ifadeyi 

verebilmelidir: S, M’dir; M, P’dir: (demek ki) S, P’dir. Sonuç olarak, eğer sonuç öncüllerinden 

birbirinden farklılık gösterirse, hem öznede hem de yüklemde, sonuç ve öncülün ifadesi öyle 

bir biçimde değiştirilebilir ki bunların ortak bir terimi ortaya çıkar539.  

Bu düşünce formu, vergi yasalarının özellikle vergiden kaçınmanın tespitine yönelik olarak 

yorumlanmasında önem arz etmektedir.  

2- Düşünce Diğer Düşüncelerle Etkileşerek Gelişir ve Tek Bir Düşünceye 
Doğru Evrilir 

Peirce’ye göre, bir düşünce işaretinin göndermede bulunduğu üç bağıntı vardır:  

1-Eğer herhangi bir düşünce sonrasında, fikirler serbestçe akabiliyorsa, bunun sonucu “akıl 

birliği yasası”nı ortaya koyar. Bu durumda, her önceki düşünce onu takip eden düşünceye 

ilişkin bir şeyler farz eder, bu sonraki düşüncenin işaretidir. Her düşünce işareti bir sonraki 

düşünce işaretine tercüme edilir.  

2-Düşünce aynı nesneye ilişkin önceki bir düşünce ile belirlendiğinden dolayı, yalnızca bu 

önceki düşünceye delalet ederek bu varlığa göndermede bulunur.  

3-Düşünce işareti, bilincin şimdiki nesnesidir, ya da diğer bir deyişle, düşüncenin kendisidir 

ya da en azından onun işareti olduğu sonraki düşüncede, düşüncenin ne olarak 

düşünüldüğüdür540.  

Herhangi bir anda bazı bilgilerin tesiri altındayızdır. Bu da, daha az canlı bir bilinçle sahip 

olduğumuz önceki anlayışlardan mantıksal olarak çıkarımı yapılmış anlayışların tesiri 

altındayızdır demektir. Bu önceki anlayışlar da daha cansız öteki anlayışlardan çıkarılmıştır 

ve bu durum böyle ilk ideale kadar devam eder. Bu ilk ideal ise tektir, bilincin dışındadır ve 

kendi içinde özel olan bir şeydir541. Peirce’ye göre, sonuçlardan öncüllere geri dönerken ya 

da belirlenmiş anlayışlardan bunları belirleyen anlayışlara geri dönerken, her koşulda, 

belirlenmiş anlayıştaki bilincin bu anlayışı belirleyen bilinçten daha canlı olduğu gerçeğine 

ulaşırız 542 . Bundan vergi hukuku yorumu açısından şunu anlarız: “Bazen vergi hukuku 

yorumu yaparken dayandığımız temel prensipleri ya da kanunun ruhunu veya öncül olarak 

aldığımız(veya öncülü oluşturan) daha önceki yorumlar, bizim yorumumuzda çok net olmasa 

                                                             
539 Peirce, 2004, s. 118-122. 
540 Peirce, 2004, s. 125,126. 
541 Peirce, 2004, s. 144. 
542 Peirce, 2004, s. 107. 
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da vardır. Ancak, yorumda sonuç olarak ileri sürdüğümüz anlayıştan daha az canlı olarak 

vardır. Bu daha az canlı anlayış alışkanlık haline gelmiş anlayıştır. O yüzden bazen bundan 

bahsetmeyiz bile. Bu gerçeği vergi hukukunda tecrübelendikçe derinleşen bir birikim olarak 

hissederiz”  

İşte bu bahsetmeme, özellikle Danıştay kararlarında çok yoğun olarak gözükmektedir Vergi 

hukuku geleneği ve literatürüne hakim profesyoneller dışındakilerin(ve hatta kimi zaman 

profesyonellerin dahi) nüfuz edemeyeceği gizlenmiş öncüller, ancak yargının gelenek ve 

alışkanlık haline getirdiği idrakinin açıkça ortaya koymasıyla görünür hale gelir. O halde 

yargı, aldığı kararlarda gelenek ve alışkanlıklarını yansıtan idrakini her kararında 

açıklamalıdır ki Peirce anlamında gelişme ve evrim ilgililer tarafından o idrake nüfuz 

edilebilecek biçimde takip edilebilsin.      

Düşünceler olgulardır, akıl edimleridir. İki düşünce akılda birleştirilmezlerse benzer 

olamazlar. Bir düşünceyi eski bir düşünceyle eşleştirilerek, o düşünceyi eski bir düşünceye 

benzer şekilde tasavvur etme eğilimindeyizdir. Sanki bu eski düşüncenin hala bizde mevcut 

olduğu gibi bir izlenime sahibizdir.  Bir kavramın başka kavramda yer aldığını söylemekle 

vermek istediğimiz anlam, normalde birinin diğerinin içinde temsil ettiğimizdir. Bu da şu 

demektir: Öznenin bir kavramı ve yüklemin öteki kavramı ifade ettiği özel bir yargı 

oluştururuz543.  

Diğer taraftan Peirce, sunu da belirtir: Hiçbir düşünce ve hiçbir his kendi içinde başka 

düşünceleri ya da hisleri barındırmaz. Her düşünce, kendi içinde var olan bir duyumsamadır, 

başka bir düşünceye benzerliği söz konusu değildir. Başka bir düşünceyle mukayese 

edilemez ve kesinlikle “sui generis” dir. Başka hiçbir şeyle hiçbir şekilde karşılaştırılamayan 

bir şey tamamıyla açıklanamaz bir şeydir. Çünkü açıklama varlıkları genel kanunlar ya da 

doğal sınıflar altında birleştirmek demektir. Anlık olan şey hayatlarımızda sürekli bir akışla 

akar. Bu akış bilincin toplamıdır544.  

Düşüncenin bu zıt iki halini konumuz açısından şöyle anlıyoruz: Tamamlanmış ve böylece 

vergi hukuku birikiminin ve tarihinin unsuru haline gelmiş hiçbir hukuksal yorum tamamıyla 

açıklanamaz. Çünkü mutlaka kendine has bir özellik, o anda olan tarihsel bir olgu özelliği 

taşıyacaktır. Hukuksal yorumda kavramın tarih dışı bir anlamı yoktur. Bu kavram daha önce 

başka hukuk kuralı ya da ilke, hayat, ekonomik yaşam, eğitim, gelenek v.b. vasıtasıyla 

anlamlandırılır. Bu anlam, vergi hukuku kuralındaki anlamı belirler ama doğrudan o değildir 

yani aynı şey değildir. Diğer bir yönden de vergi hukuku kavramlarında uzlaşma da olmalıdır. 

                                                             
543 Peirce, 2004, s. 128. 
544 Peirce, 2004, s. 130. 
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En azından bağlamları belirleyen anlamlarında uzlaşma olmazsa, o kavramların anlamı 

olmaz. Bu durumda, hukuksal bütünlük oluşturulamaz, hukukun düzen fonksiyonu icra 

olunamaz, vicdanlardaki meşruiyet gerçekleşmez. Şu an yapılan her yorum, bu her iki 

gerçeğin sentezidir. Vergi hukukuyla ilgili idrakimiz bizden önceki idraklere dayanmalıdır. Bu 

idrakin dayandığı idraklerin doğru veya yanlış mı olduğunun test edilmesi ve hayata 

uygulanarak reel karşılıklarının olup olmadığına bakılması gerekir. Bu bakılma toplumsaldır. 

Tüm tarafların herhangi bir safhada katıldığı bir süreçtir. Bu süreç, hem vergi hukuku bilinci 

ve bütünlüğünü simgeler, hem de hali hazırdaki yoruma ulaştırır.   

Vergi hukuku yorumundaki doğruluk ve yanlışlık sosyal anlamdaki işlevine göre belirlenebilir. 

Yorumlarda farklılık olsa da toplumsal akıl belli noktalarda ortak doğrularda uzlaşır. Hukukun 

genel ilkeleri hem tarihseldir hem de tarih dışıdır. Tarih dışı boyuta, derin toplumsal bilinçte 

bir anlam uzlaşılmasına varılması durumunda ulaşılabilir. Peirce’nin yorumlar arası 

etkileşmeyle tek bir yoruma ulaşılması düşüncesi kanımızca kaynağını burada bulur.    

3- Kişisel Düşünceler Netleşir 

Perice’ye göre, mantığın bize öğretmesi gereken ilk ders, düşüncelerimizi nasıl 

netleştireceğimizdir. Ne düşündüğümüzü bilmek, kendi vermek istediğimiz anlamın ustası 

olmak için sağlam bir temel kurmamızı sağlayacaktır545. 

Düşüncelerimiz kuşku ile başlar inanç ile son bulur. Kuşku nasıl bir sebeple ortaya çıkarsa 

çıksın, aklı yavaş ya da enerjik, sakin ya da şiddetli bir eyleme güdüler. Bilinçlilik durumu 

boyunca imgeler hızla gözümüzün önünden geçer, birbirlerinin içerisinde durmaksızın erirler; 

hepsi bittiğinde ise saniyeden daha kısa bir sürede, bir saatte ya da uzun yıllar sonunda, 

tereddütümüze neden olan bu tür koşullar altında nasıl karar vereceğimizi belirleriz. Diğer bir 

deyişle inanca ulaşmışızdır546.  

Öyleyse inanç nedir? Üç özelliği vardır:  

1-Farkındayız.  

2-Kuşkunun neden olduğu rahatsızlığı yatıştırır.  

3-Bir alışkanlığın yer etmesini sağlar547. 

Soru; doğru inancın ( ya da gerçek inancın) yanlış inançtan ( ya da kurgusal inançtan) nasıl 

ayrıldığıdır. Farklı akıllar en muhalif düşüncelerle yola çıkabilir, fakat araştırmaların ilerlemesi 

                                                             
545 Peirce, 2004, s. 51. 
546 Peirce, 2004, s. 53,54. 
547 Peirce, 2004, s. 55,56. 
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sonucu farklı düşünceler aynı sonuca bir gücün etkisiyle varacaktır. Araştıran herkesin 

ulaşmaya mahkum olduğu ortak fikir, gerçeklik kavramı ile vermek istediğimiz anlamdır ve bu 

fikirde temsilini bulmuş olan nesne gerçektir548.  

Peirce’ye göre, inançlarımız bizim isteklerimize kılavuzluk eder ve eylemlerimizi biçimlendirir. 

Kuşku, kendimizi bundan kurtarmak için uğraştığımız huzursuzluk ve hoşnutsuzluk veren bir 

durumdur ve biz bu durumdan kurtularak inanma haline geçmek isteriz. İnanç ise, bundan 

başka bir şeydeki bir inanca geçmek istemediğimiz, ya da engel olmak istemediğimiz huzurlu 

ve tatmin edici bir durumdur. Tam tersine, azimle, sadece inanmaya değil de neye 

inanıyorsak ona tutunuruz. Kuşku uyarımı, bir inanç haline geçmek için bir mücadeleye 

neden olur. Peirce, bu mücadeleye “araştırma” adını verir. Mücadele kuşkuyla başlar ve 

kuşkunun sona ermesiyle de biter. Bundan ötürü de, araştırmanın tek amacı fikrin 

yerleşmesidir. Katı bir inanca ulaştığımızda, bu inanç doğru olsun ya da olmasın, tamamen 

tatmin oluruz549. 

Aynı düşünceleri Gadamer’de de görmekteyiz. Gadamer’e göre, insan ancak önceden 

görmüş olduğu bir şeyi görebilir. İnsan ancak önceden sevmiş olduğu bir şeyi sevebilir. 

Platon’un Menon’un daki aykırı düşüncede belirtildiği gibi,  bilmek, gerçekte, önceden 

bildiğini hatırlamaktan başka bir şey değildir550. Düşünce için bir ön bilgi gereklidir.  

Gadamer’e göre, bu aşamadan sonra düşünce hareketi başlar. Hareket, bu ilk bilgiyle yani 

karşılaşılan bilgi arasındaki bir çelişme başlatır. Çelişmenin keşfedilmesi, diyalektik faaliyetin 

prensibidir. Aralarındaki çelişme dolayısıyla ilk iki kavramdan başka, içinde çelişmelerin 

kaybolup gittiğini, eridiğini gördüğümüz üçüncü bir kavram şudur….hareket sistemi, birbirine 

bağlı olan ve mantıki bir zincirleme izleyerek birinden diğerine geçilen bir düşünce unsurları 

topluluğudur551 .  Gadamer’e göre bu topluluk tartışma ve diyalog ilişkileri bütünüdür ve 

yorumda hakikatin bulunması açısından çok önemli bir araçtır.  

Sözen’in Outhwaite’dan aktardığına göre, geleneksel yorumcu görüş, bir nesneyi, bir metni, 

bir sosyal pratiği vs. kendi olduğu haliyle anlamayı hedefleyen bir yorumcuyu kabul eder. Bu, 

öznenin elinden geldiğince açık fikirli ve önyargısız olup, nesneye ön-anlamalar/kavramlar 

olmadan da yaklaşabilmesi anlamına gelir. Geleneksel yorumcu görüşün aksine Gadamer, 

nesneyi yorumlayan öznenin (yorumcunun) anlamada, ön-kavrayışı ve önyargıları 

kullanacağını belirtir. Anlama için bir diğer özellik sübjektifliktir. Geleneksel yorumcu görüşe 

göre subjektif yaklaşım, objektif yaklaşımın aksine, bireysel ve keyfi bir yaklaşım anlamına 

                                                             
548 Peirce, 2004, s. 69. 
549 Peirce, 2004, s. 156,157. 
550 Guitton, 1968, s. 28.   
551 Guitton, 1968, s. 28. 
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gelir. Gadamer ise, özne-nesne bölünmesini aşmak isteyerek, geleneğin bir parçası olan 

metni, objektif bağlama göreli kılmak ister. Yorum, yapay anlamın maskesini düşürmek, 

gizlenen veya başka bir biçimde aktarılan anlamın üzerindeki örtüyü kaldırmaktır. Yorumlama 

bir gelenekte yaratılan söylemin açıkça ifade edilmesidir552 . Bir metnin veya bir insanın 

demek istedikleriyle kastedilen ifadeler, yorumlama ile açık hale gelir.553 

Gadamer, metnin anlamını onu kaleme alanın niyetine indirgeme fikrine katılmaz. Gadamer 

yorumcu olarak, yazarın metinde konuşmuş olduğu anlamın verildiği yazılı sözcüklerle 

uğraşmamızı söylemektedir554 .  Bir metnin anlamının yazarınca belirlendiği için sabit ve 

objektif olduğu görüşü yanlış olmakla birlikte yalnızca yorumcular metnin anlamını 

belirleyemezler. Yorum her iki ufkun kaynaşmasıdır. Yorumun doğruluğu anlam ufkuyla bu 

ufku meydana getiren önyargıların uyumunda yatar555. 

Gadamer’e göre de bir metni veya metin benzeri bir şeyi anlamak, ilgili olduğumuz meselenin 

daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamalıdır. Çalıştığımız metinden yalnızca içsel tutarlılığa 

sahip olmakla kalmayıp uygulamaya dönük olmasını beklemeliyiz556.  

Gadamer’in düşünce sistemi gelenek kavramı üzerine odaklanmaktadır. Gelenek ve şimdi, 

tarih ve güncel olan, metin ve onun uygulanması arasındaki arabuluculuk Gadamer teorisinin 

özünü biçimlendirir. Yargıçlar metnin içeriği bağlamında, kompleks bir geleneğin yeniden 

canlandırılmasına çalışırlar. Bu bir metnin sabit anlam veya doğruların bir müzesi olduğu 

veya geçmişin yeniden diriltilmeye çalışıldığı anlamına gelmez557.  

Peirce ve Gadamer’in düşüncelerine göre, her yorumun kaynağı şüphelidir. Anlam, şüphenin 

sona erdiğinde oluşur(yorumcu bu anlama inanır). İnanma(netleşme) kişisel, evirilerek 

tekleşme ise toplumsaldır. Makul sayıda kişisel şüphelerin sona erdiği bir yorumda 

uzlaşmadan bahsedilir. Etkileşim-uzlaşma-şüphe-inanç koordinatlarında yorum oluşmaktadır.      

Peirce, lâfzî yoruma yeniden bakmamızı gerektirecek şeyler söyler. Lâfzî yorum, aslında 

alışkanlık anlamındaki bilgiye sahip olma durumundaki yorumdur.  Aslında diğer yorum 

türleriyle keşfetmeye çalıştığımız anlam alıştığımız anlam(inanç) haline gelmişse artık o 

noktadan sonra, her uygulamada lâfzî yorum tekniği devrededir.  

 

                                                             
552 Aktaran: Sözen, 1999, s. 76. 
553 Aktaran: Sözen, 1999, s. 76. 
554 Metin, 2002, s. 158. 
555 Hekman, 1999, s. 153-159. 
556 Metin, 2002, s. 160. 
557 Metin, 2002, s. 160. 
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E- Açık Sistematik Yorumun Akıl Yürütme Tarzına Felsefi Soruşturmalar 
Dönemi Wittgenstein’cı Katkı 

Wittgenstein’ın fikri yapısında iki ayrı dönem vardır. Bu iki dönemin ikincisi “Felsefi 

Soruşturmalar” eserinde belirginleşir. Wittgenstein, bu dönemde, birinci döneminin aksine, 

dilin karmaşık yapısının sonuçları üzerinde durmuş ve şüpheci yaklaşımı ön plana 

çıkarmıştır.     

Tractatus Logico Philosophicus’a göre, düşünmeyi mantıki, bir düzen temsil eder. Bu düzen, 

son derece basit olmalıdır. Bütün deneyimlerden önce gelir; tüm deneyim boyunca sürüp 

gitmeli; üzerine deneyimsel bir bulanıklık ya da güvenilmezlik yapışmamalıdır. Anlamın 

olduğu yerde, mükemmel bir düzenin olması gerektiği açıktır. Belirsiz bir anlam hiç de anlam 

değildir aslında. Wittgenstein, sonraki dönemlerde bu anlayışın gerçeği değil sadece bir 

talebi yansıttığı görüşünü ileri sürmüştür558. 

Ona göre, mantık, özünde insan deneyimlerinin sistemli bir tarzda ifade edilebilmesi için 

kullanılır. “İfade” dediğimiz zaman, dil ile ilgili alandayız demektir. O halde, deneyimin 

aktarıldığı zemin “dil” dir. Mantık, dilin sınırlarıyla sınırlanmıştır. Bu da yanlış anlaşılmaya 

müsait bir zemin demektir.  

1- Oyun 

“Cümle”, “dil” dediklerimizin, zihinde canlandırmış olduğumuz biçimsel birlik değil, birbiriyle 

az çok akrabalıkları olan yapıların oluşturduğu bir ailedir. Nasıl ki satranç taşlarından 

bahsederken fiziksel özelliklerini betimleyip her birine ilişkin oyun kurallarını belirtiyorsak, 

dilden de öyle bahsediyoruz. Sözcük aslında nedir? Sorusu, satranç tahtası nedir? Sorusuyla 

benzeşir559. 

Wittgenstein, dil ve dilin iç içe örülü olduğu etkinlikler bütününe “dil oyunu” adını 

vermektedir560. Bu kavram, yorumun nasıl bir şey olduğuna ilişkin önemli bir açılım sağlar.    

Wittgenstein’ın yaklaşımına göre, “oyun”, belli bir formu ve kuralları olan ve bu arada 

oyuncuya hedefleri doğrultusunda eylemde bulunma alanı sağlayan bir eylem-düzendir. 

Oyuncu, oyunun kuralları içinde, sayısız strateji olanaklarına sahiptir561.  

Birleşik bir şeyin (örneğin bir koltuğun) oluşturucu parçalarını görürüz. Arkalığın koltuğun bir 

parçası olduğunu, ama onun da çeşitli tahta parçalarının birleşmesinden oluştuğunu, buna 

                                                             
558 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 64-66. 
559 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 66,67. 
560 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 26. 
561 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 43. 
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karşılık ayağın basit bir oluşturucu parça olduğunu söyleriz. Oluşturucu parçaları 

değişmeden kaldığı halde, değişen(tahrip olan) bir bütün görürüz. Gerçekliğin bu resmini 

kurduğumuz malzemeler bunlardır işte. Yine aynı şekilde, süpürgenin köşede durduğunu 

söyleyen birinin aslında kastettiği, sapın orada olduğu, fırçanın orada olduğu ve sapın fırçaya 

takılı olduğu değil, birleşik olan şeyin(süpürgenin) bize göre bağımsız(kendisini oluşturan 

şeylerden ayrı olarak gördüğümüz) bir varlık olarak orada olduğudur562.  O varlık, birbiriyle 

kesişen ve üst üste binen karmaşık bir benzerlikler ağıdır. Gerek büyük gerekse küçük 

ölçekte benzerlikler. Wittgenstein, bu benzerlikleri nitelemek için “ailevi benzerlikler” 

kavramını kullanmaktadır. Çünkü aile üyeleri arasındaki çeşitli benzerlikler de bu şekilde üst 

üste biner ve kesişir: Boy, yüz hatları, göz rengi, yürüyüş tarzı, mizaç, v.s., v.s.. Oyunlar da 

bir aile oluşturur563.    

Gerçek bir oyunda, oyuncuların strateji ve bireysel davranışlarından kaynaklanan bazı küçük 

sorunlar bulunmaktadır. Basketbol ve tenisin kuralları oyuncular açısından tartışma konusu 

değildir. Onlar kurucu karakterdedir ve skorun nasıl hesaplanacağını, kazanmak ve 

kaybetmenin ne demek olduğunu belirlerler564.   

Oyun, satranç tahtası ve aile metaforunda vergi hukuku yorumunun karakteri açısından 

önemli ipuçları bulunmaktadır. Yorumcu, vergi hukuku kurallarının lafzını ve kavramlarını 

vergi hukukuna özgülük boyutu veya vergi hukuku içinde kendisine ait konumu açısından 

bağımsız olarak algılayamazlar. Söz konusu lafız ve kavramlar, geniş aile bağı zincirinin birer 

parçalarıdır. Diğer taraftan, bütün bu lafız ve kavramlar belli bir kural sistematiği içinde var 

olurlar. Yorumcu hem akrabalık bağı hem de kural ile bağlıdır. Yorumlama işi bu iki gerçeklik 

içinde geliştirilen bir stratejidir. Yorumcunun bir hedefi vardır, o da en başarılı yorumu 

yaparak fikrini en iyi kabul ettiren taraf olmaktır. Tıpkı bir satranç maçında en iyi satranç 

oyununu oynayarak kazanmak gibi.  

 “Yorum”, kamuoyunda veya Vergi Mahkemesinde hesaplaşan idarenin ve 

mükellefin/sorumlunun yargıcı ikna stratejisinin bir sonucudur. Stratejiyi kuralsızlık içinde 

geliştirilen veya kuralları dolanan bir şey gibi algılamak, aklın işleyiş kurallarının salt ikna 

amacıyla araçsallaştırılmasını kabul etmek demektir. Bu ise hukuka ve her türlü hukuki 

sonuca güvensizlik doğurur ki Wittgenstein’ın  santranç metaforu, stratejiden tam da bunu 

kastetmediğinin bir kanıtıdır. Oyun belli ve önceden üzerinde uzlaşılmış kurallar içinde 

oynanır. Tarafların reel koşullarda ötekinin pozisyonuna göre sayısız seçenekleri olabilir ama 

bu seçeneklerin içinde kural ihlali yoktur.  İşte bizim için vergi hukuku yorumunun gerçek 

                                                             
562 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 49. 
563 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 52. 
564 Morawetz 1992, s. 387. 
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karakterine ışık tutan şey, kural ihlali olmaksızın yorum alanındaki sayısız seçeneğin 

varlığının bilinmesidir. Yorum, önceden belirli ve tüm tarafların mutlaka ulaşacağı o ideal 

yorum demek değildir. Vergi hukuku kurallarını ihlal etmeyerek, aklın, dilin ve reel koşulların 

içinde, hesaplaşma yeri olan mahkemede veya ilgili kamuoyu önünde kurallara uygun bir 

yorum iletişimi sonucu olan şeydir. Muhtemelen tezini en iyi savunan(oyunu kuralına göre en 

iyi oynayan) tarafın yorumu üstün gelir ve kabul görür.   

Örneğin, trafik levhası işlevi gören kural çok açık değilse, yorumcunun tezini savunabileceği 

olası yorum alanı içinde bir strateji geliştirmesi gerekir. Bu tür vergi davalarında idare ve 

mükellef/sorumlu aynı vergi hukuku kuralı için farklı stratejilerle tezlerini savunurlar. Hangi 

taraf, yargının oyuncu-hakemliği önünde, aynı vergi hukuku kuralının anlamını yargı 

açısından en başarılı şekilde gerekçelendirebilmiş ise onun yorumu başarılı bulunacaktır 

veya yargıç kendi stratejisine uygun bir başka gerekçeyle kararını verecektir. Bu işlem, 

anlamı keşfetme değil, mevcut, objektif ve herkes tarafından kabul edilen kurallar içinde olası 

anlamlardan birisini en iyi savunabilme oyunudur(dil oyunudur). Dil oyunu “kuralın 

uygulanması” ile ilgili bir kavramdır ve “kurala uymak”tan farklıdır. Yorumcu taraflar vergi 

hukuku kuralına uymak koşuluyla o kuralı farklı uygulayabilirler.          

2- Kural 

a- Kuralı Anlamak 

“Kural”, anlamada yol gösteren bir levha gibidir. Levha, şüpheye bazen yer bırakır, bazen 

bırakmaz565. Wittgenstein’a göre, bir “açıklamayı anlamak”, açıklananın kavramını zihinde 

bulundurmak demektir. Birisine çeşitli yapraklar gösterilip, buna yaprak denir dendiğinde, 

yaprak biçiminin bir kavramına dair zihinde bir resim edinilir. Bu resim, belirli bir biçimde 

olmayan, bütün yaprak biçimlerinde ortak olanı gösteren bir resimdir. Yine yeşil renk zihinde 

yeşilin bütün tonlarında ortak olanın örneğini gösteren tonda bir renktir566. Diğer taraftan, 

yaprağa genel yaprak biçiminin bir örneği olarak bakan birisi ile önceden gördüğü yaprakların 

bir örneği olarak ele alan birisinin görme biçimleri farkıdır. Deneyim uyarınca, yaprağı belirli 

tarzda gören kişi, bunu falanca şekilde ya da falanca “kurallar” uyarınca kullanır567.  

Wittgenstein açısından vergi hukuku kuralını kavramlaştırdığımızda, bunun yazılı olan kural 

anlamında kullanılamayacağını, yorumlayan süjenin o kuralın anlamına ilişkin formel 

kabullerinin kural olarak görülebileceğini anlarız. Yorumcunun kafasındaki formel yapıyı 

yorumcunun deneyimleri oluşturur ve deneyim, vergi hukuku kavramıyla gerçeklik arasındaki 

bağı hem oluşturur hem değiştirir. Çünkü deneyimle kavram-gerçeklik eşleşmesi kuralı 
                                                             
565 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 59. 
566 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 54. 
567 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 54,55. 
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oluşturur ve bu dinamik bir süreçtir. Ekonomik ve sosyal yaşamda değişen gerçeklikler, kural 

olarak algılanan ama aslında kuralın anlamı olan formun değişmesine katkıda bulunur.  

Böyle kabul edilen deneyim ve form ikiliği, yorumda objektivizm ve sübjektivizmin birbirinin 

alternatifi olduğu iddiasının dışında, ikisinin birbirini tamamlar şekilde ele alındığında 

yorumun gerçek rasyonel karakterinin ortaya çıkacağının göstergesi gibidir. 

Bu dinamizmin objektif sınırları ile ilgili Patterson ve Moore’un Wittgenstein’ı nasıl 

anladıklarına bakmak gerekir. Patterson’a göre, her hangi bir kurala farklı açılardan 

bakabilme özgürlüğü söz konusu olabilir ancak o farklılığın objektif sınırları vardır568. Bu 

objektif sınırların tanımlanabilmesi için Wittgenstein’ın “Felsefi Soruşturmalar” adlı eserinden 

esinlenerek Moore’un geliştirdiği “raylar üzerindeki kurallar(rules on rails)” tezi önemlidir. Bu 

teze göre, tren(kural) raylara(terimin doğal anlamına) bağlıdır. Tren nasıl raylar üzerinde 

ilerlerse, kural da uygulaması esnasında onun doğal anlamı çerçevesinde bir yönelim 

gösterir569.  

b- Kurala Uymak ve Uygulamak Arasındaki Fark 

 “Kurala uymak”, iletide bulunmak, emir vermek, bir parti satranç oynamak gibi eylemlerin 

tümü “adet”lerdir. Yani uyulması oyunun içindeki herkes tarafından kendiliğinden ve 

içselleştirilmiş hal konumunda olan şeylerdir. İçselleştirmeyle kastettiğimiz şey, 

Wittgenstein’ın tekniğe hakimiyet olarak tanımladığı durumdur570.  Bobbit, Wittgenstein’ın 

kurala uymanın özel bir düşünsel işlem gerektirmediğini, dolayısıyla kurala uymanın yorum 

gerektirmediğini, bunun kuralı uygulayarak karar vermekten farklı bir şey olduğunu ortaya 

koyduğunu belirtir. Karar vermek, yorum gerektirir, tecrübe etmektir, deneyimin birikimine 

katkıdır571.  

Wittgenstein, böylece kuralın, bir yorum olmayan; aksine uygulandığı her durumda kendini 

“kurala uymak” ve “kurala aykırı davranmak” dediğimiz şeylerle dışa vuran bir kavranışı 

olduğunu göstermiş olur. Kurala uymak bir pratiktir. Kurala uymak emre uymakla benzeşir. 

Bunu için yetiştirilir ve belirlenmiş bir şekilde tepki veririz. Kurala uymak için seçim 

yapılmaz572.  

Wittgenstein kural ile kurala uymak arasında ölümle hayat arasındaki fark kadar bir fark 

olduğunu söyler. Bu fark “anlama” dır. O, cetvel örneğini vererek bunu açıklar: “Bir cisme bir 

cetvel daya; cetvel, cismin ne uzunlukta olduğunu söylemez. Cetvel, kendi başına, ölüdür ve 

                                                             
568 Patterson 2001, s. 330, 331. 
569 Patterson 2001, s. 333, 334. 
570 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 99. 
571  Bobbitt 1999, s. 57. 
572 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 100, 101, 104, 106. 
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düşüncenin becerdiklerinin hiçbirini becermez. Emir ile yerine getirilişi arasında bir uçurum 

vardır. Bunun anlamayla doldurulması gerekir. Emir yalnızca seslerden, mürekkep 

çiziklerinden başka nedir ki? Her im kendi başına ölü gibidir. İme yaşam veren nedir? İm 

kullanımda yaşar573. Yorumlama anlamanın yazılmasıdır. Anlamın yazılması ise yeni bir kural 

ifadesidir. Bu ise karar vermeyi gerektirir. Karar vermek, gerekçe göstermekle aynı şeydir. 

Gerekçe göstermek, birbirinden farklı olası nedenler arasında seçim yaparak doğru 

gerekçenin kurala tercüme edilmesi işlemidir. Kurala uymak, oyunun kuralına uymaya denk 

gelirken, bu işlem, doğru oyun stratejisine denk gelir574.   

Bu noktada, Wittgenstein, kurala uygun her eylemin bir yorumlama olduğu görüşüne karşı 

çıkmaktadır. Ona göre, “yorumlama” bir ifadeler eşleşmesidir, bir kurala uyma değildir. Yani, 

anlamanın eyleme dökülmesi değil yazılmadır. Yazılma ise yeni bir kural ifadesidir. 

3- Temellendirmek 

Wittgenstein’a göre, “bir fikrin temelleri” deyince, gerçekte kişinin bu fikre varmadan önce 

kendine söyledikleri anlaşılabilir575.  

Wittgenstein, temellendirmeyi trafik levhası metaforuyla açıklar. Trafik levhası, herkes 

tarafından bilinen(sosyal) ve eğitimle ne doğrunun ve yanlışın ne olduğu konusunda 

bilinçlendirilen bir temel teşkil eder. 

Yorumda temel, hem normatif hem de eylemsel bir şeydir. “Temellendirme”, bir kurala 

uymayı gerekçelendirmedir. Şöyleki: Aynı kurallar içinde iki oyuncu için oyunun normlarına 

göre doğru oynamak yanında, o oyunu kazanacak strateji açısından doğru oynamak gereği 

vardır. Birincisi, vergi hukuku kuralını yorumlayan kişinin o kuralın normatif yönüne uygunluk 

yükümlülüğünde olması anlamına gelirken; ikincisi, o kuralı en az vergi yükü doğuracak 

şekilde yorumlayan mükellefe karşı, maksimum vergi gelirini elde etmeye çalışan vergi 

idaresinin yorumlarının temellendirilmesine denk gelir. Yargı, her birisi kurala uygun olan 

(normatif) yorumlar arasında,  stratejik olarak en iyi temellendirilen yorumlar arasında bir 

tercih yapar ve hukuki açıdan en doğru temellendirilen yoruma karar verir. 

Petterson’a göre, hukuki temellendirmenin yapısı şöyle özetlenebilir: Her hangi bir hukuki 

iddia(sonuç, karar..v.b.) mutlaka bir gerekçeye dayanır. Ancak, bu gerekçe yetkili otoritenin 

uygun bulduğu gerekçedir. Dolayısıyla gerekçe-sonuç ilişkisinin hukuken geçerli olabilmesi 

için yetkili otorite tarafından onaylanması gerekir. Yetkili otorite ise yorumlardan destek alır. 

Bu destek biçimleri, metne dayalı, tarihsel, doktrinsel ve sağduyuya dayalı(prudential) 
                                                             
573 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 145,146. 
574 Bobbitt 1999, s. 58. 
575 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, 2007, s. 153, 154. 
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argümanlar olarak isimlendirilebilir. Metne dayalı argüman, metinde geçen terimlerin 

yüzeysel anlamlarını esas alır(Wittgenstein’ın trafik levhası metaforuna denk düşer). Tarihi 

argüman, yasaların yürürlüğe girdiği aşamada yasanın anlamına ilişkin yasa koyucuların 

verdiği anlamlara dayanır. Doktrinsel argüman, aynı hukuk kuralına ilişkin eski 

anlamlandırılma çabalarında yer alan hukuk prensiplerinden ilham alarak geliştirilir. 

Sağduyuya dayalı argüman ise karar verirken o olaya ilişki olarak başka bir yönde değil de 

neden o yönde bir tercihte bulunduğumuzu gerekçelendirir576.       

Bizim temellendirme sınıflandırmamız Petterson’un Wittgenstein yorumuyla ilişkili biçimde 

okunabilir: Biz gerekçelendirmeye “Yorum Kaynağı” diyoruz. Bunları Wittgenstein’ın 

yaklaşımı içinde şu şekilde yeniden okuyabiliriz: 

Yorumun kaynaklarını şöyle sınıflandırmıştık: 

“1-Geçerlilik Kaynağı (Zorunlu olanlar: Yasa, bazı idari işlemler, anayasa mahkemesi 

kararları ve içtihadı birleştirme kararları. Zorunlu olmayanlar:  Yüksek mahkeme kararları, 

yasa hazırlık çalışmaları ve doktrin) 

2-Empirik Kaynak (Gerçek yaşam) 

3-Ahlaki Kaynak(Etik ve ahlaki ilkeler ve genel hukuk ilkeleri) 

4-Kaynakları İşleyen Kaynak (Akıl yürütme ilkeleri)”   

Bu sınıflandırmada 1. ve 4. kaynaklar, kuralın uygulama direktiflerini veren “trafik levhası” 

mahiyetindedirler. 1. ve 4. usule uygun biçimde bir karar verilir. Eğer trafik levhası çok açık 

ise kuralı uygulamak açısından tek bir seçenek dışında bir tercih olanağı yoktur. Bu 

durumda, Wittgenstein’a göre yorumdan değil sadece kurala uymaktan bahsedilebilir. Eğer 

ayrıca bir kuralı uygulama eylemi gerekiyorsa, 2. ve 3. kaynakların kullanımı söz konusu 

olacaktır ve bu noktadan sonra yorumcunun deneyimleri ve özgün yargıları devreye 

girecektir.  

Bu 4 kaynaktan her birisi yorumun gerekçelerini(temellerini) oluştururlar. O halde 

Wittgenstein perspektifiyle baktığımızda, yorumun kaynakları sınıflandırmasının şöyle olması 

mümkündür: 

1-Uyulacak Kaynaklar(Trafik Tabelaları): 

                                                             
576 Patterson 2001, s. 351-355. 
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a-Geçerlilik Kaynağı (Zorunlu olanlar: Yasa, bazı idari işlemler, anayasa mahkemesi kararları 

ve içtihadı birleştirme kararları. Zorunlu olmayanlar:  Yüksek mahkeme kararları, yasa 

hazırlık çalışmaları ve doktrin) 

b-Kaynakları İşleyen Kaynak (Akıl yürütme ilkeleri) 

2-Uygulanacak Kaynaklar(Stratejinin Kuralları) 

a-Empirik Kaynak (Gerçek yaşam) 

b-Ahlaki Kaynak(Etik ve ahlaki ilkeler ve genel hukuk ilkeleri) 

Açık sistematik yorum içinde stratejinin kurallarından olan ahlaki kaynak dışındaki kaynak 

alanları kullanılır.  

F- Alexy’nin Katkısı  

Alexy’nin,”Pratik Rasyonalite” ve “Harici Gerekçelendirme Kuralları”,  “Açık Sistematik 

Yorum” un formel yapısı ve kuralları açısından çok önemli katkılar sunmaktadır. Alexy’nin 

görüşleri şöyledir(Numaralandırma Alexy’e aittir):  

1- Harici Gerekçelendirme Kuralları 

Alexy’e göre, eğer yasa kuralında 577  kullanılan ifadeler tek bir yorum metoduyla 

açıklanamıyorsa, yorum, harici gerekçelendirme vasıtasıyla gerekçelendirilmelidir. Alexy, 

(J.1.2)578’nin kısaltılmış versiyonunu harici gerekçelendirmenin temel formu olarak kullanır579: 

                                                             
577 Orijinal metindeki “evrensel norm” ifadesini “yasa kuralı” olarak kullandık.  
578 Terim ve ifadelerin belirsiz veya karmaşık olduğu durumlarda kullanılan formülasyon: 

(J.1.2) (1) (x) (Tx → ORx) 

           (2) (x) (M1x → Tx) 

           (3) (x) (M2x → M1Rx) 

           (4) (x) (Sx → Mnx) 

           (5) Sa 

           (6) ORa   ( Feteris 2010, s. 176,177) 

(1) VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesine göre, defter, kayıt ve belgeleri gizleyenler(T)  hakkında  on sekiz 
aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını(OR) söyleyen yasa kuralıdır.  

(2) VUK’nun 359/a-2.maddesinin ikinci cümlesine göre, bir kişi inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere 
defter ve belgelerin ibraz etmemiş ise(M1), bu kuralın uygulanmasında gizleme (T) olarak kabul edilir.  

(3) Gizleme olarak kabul edilen durum(M2) gerçekleşirse onun (M1) olduğunu savunan ifade.  

(4) Somut gizleme olarak kabul edilen durumu gerçekleşmiş(S) o halde (M) gerçekleşmiştir.   

(5) Bay A dava konusu somut olayda somut olarak tanımlaman gizlemeyi yapmıştır(Sa). 

(6) O halde Bay A, sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaktır(Ora). 

(M2) ve (Sa) Örnekleri: 
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(J.1.2’) (1) (x580) (T581x → OR582x) ( R ) 

            (2) (x) (Mx →  Tx) (W) 

            (3) Ma 

            (4) ORa 

 (2’) (x) (Mx → ORx) (R’583) 

(2’), somut bir normdur (sözgelimi, tecil talebi yeterli olduğu halde defter ve belgeleri ibraz 

etmediğinden VUK’un 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizlemeyi yapmıştır. bundan 

dolayı hapis cezası ile cezalandırılmalıdır584). Harici gerekçelendirmede de, (2) yahut (2’) gibi 

                                                                                                                                                                                              
1- Dn.4. D.’nin, 26.03.1990 tarih ve E.1987/4156, K. 1990/1074 sayılı Kararı: “Tecil talebinin yerinde olup olmadığının 
tespiti amacıyla defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin kaçakçılık cezalı tarhiyata dayanak alınamaz.”  

(M2)Tecil talebi yeterli olduğu halde defter ve belgelerin ibraz edilmemesi. (M1)VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci 
cümlesindeki gizleme suçudur.  

(Sa)Bay A , tecil talebi yeterli olduğu halde defter ve belgeleri ibraz etmediğinden VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci 
cümlesindeki gizlemeyi yapmıştır.  

2- Yrg. 9. CD.’nin, 10.12.1999 tarih ve E.1996/3378, K. 1999/7656 sayılı Kararı: “Sanığın işi terki nedeniyle elinde kalan 
belgelerin iptali için istenilmesi halinde defter ve belgeleri ibraz etmeme suçunun yasal unsurları oluşmaz.” 

(M2 olmayan)İşi terk nedeniyle elde kalan belgelerin iptali için istendiği halde mükellef ibraz edilmemesi. (M1 olmayan)Bu 
eylem, VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizleme suçu olarak kabul edilemez.   

(Sa olmayan)Bay A, işini terk etmiştir.  Vergi Dairesi, kendisinden elinde kalan belgeleri iptal etmek için istediği halde, bu 
belgeleri ibraz etmemiştir. Bu eylem, VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizleme değildir.  

O halde bundan ORa sonucu çıkmaz.     

3- Dn. 3. D.’nin, 15.12.1989 tarih ve E. 1989/1119, K. 1989/2831 sayılı Kararı: “İşyerinin vergi incelemesine müsait 
olmadığına dair bir tespit yapılmaksızın, defterlerin daireye getirilmesi isteğine uyulmamasının ibraz etmeme eylemi 
sayılmaz.” 

(M2) İşyerinin vergi incelemesine uygun olmadığına ilişkin bir tespit varsa, defterlerin vergi dairesine getirilmemesi, (M1) 
VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizlemedir. 

(Sa)Bay A,  işyerinin vergi incelemesine uygun olmadığına ilişkin bir tespit olduğu halde defterlerini vergi dairesine 
getirmemiştir.  

4-  Yrg. 11. CD.’nin, 23.02.2000 tarih ve E. 2000/584, K. 2000/598 sayılı Kararı: “Vergi incelemesi için istenen kanuni 
defter ve belgelerin 213 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde gösterilen mücbir sebeplere veya kastı kaldıran diğer nedenlere 
dayanmadan yetkililere ibraz edilmemesi halinde müsnet suçun oluşacağı dikkate alınarak, istenen defter ve belgelerin evin 
bodrumunda çıkan yangın sonucu ibraz edilemediğine ilişkin savunmanın, yangın raporu ve soruşturma yapılmış ise dosyası 
celbedilip incelenerek değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik 
soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır. “ 

(M2 olmayan) Defter ve belgelerin mücbir sebep veya kastı kaldıran diğer nedenlerle teslim edilememesi.  (M1 olmayan)Bu 
eylem, VUK’nun 359/a-2.maddesinin birinci cümlesindeki gizleme suçu olarak kabul edilemez. 

(Sa olmayan) A şahsı defter ve belgelerini mücbir sebep dolayısıyla teslim etmiştir. Bu eylem, VUK’nun 359/a-2.maddesinin 
birinci cümlesindeki gizleme değildir.   
579 Feteris 2010, s. 180, 181. 
580 Birey değişkeni. 
581 Bireyin eylemi. 
582 Bireyin uyması gereken sonuç. 
583 Bir hukuk kuralının yorumu. 
584 Örnek bize aittir. 
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genel bir kural, öncül (4)’ün başka ifadelerden dedüktif olarak çıkarılabileceği şekilde formüle 

edilmelidir585.  

Harici gerekçelendirme argümantasyon şeması, yorum kurallarına tekabül eden çeşitli 

şemalara temel teşkil eder. Bu şemaların en önemli fonksiyonu, R’ gibi yorumların(yani 

eylemden doğrudan sonuca varan türdeki yorumların) gerekçelendirilmesidir586.  

Alexy’nin bu formülasyonunun dahili gerekçelendirme formundan farkı, gerekçelendirmenin 

doğrudan yasa kuralı gibi bir normdan almaması, pek çok olayda yasa kuralına dayalı 

yorumlar sonucu oluşan birikimden kaynaklanan bir öncülle yorum yapılmasıdır. Diğer bir 

anlatımla, yasanın anlamına doğrudan yasa yorumuyla ulaşmanın ötesine geçilmekte, olay 

birikimi sonucu oluşan hukuk kültürü yargı kararının gerekçesini oluşturmaktadır. Bu yönüyle, 

bu tür bir hukuksal akıl yürütme açık sistematik yorumun bir parçası haline dönüşmektedir.      

2- Amaçsal Argüman 

Amaçsal argüman, yasa koyucunun (hukukun sözde sübjektif anlamı uyarınca) kurduğu 

amaçlara değil, “makul” amaçlara veya geçerli hukuk düzeninin önceden varsaydığı 

amaçlara atıf yapar. Amaçsal bir argüman, kuralın sonuçlarına atıf yapan genel argüman 

formu (4.3)’ün bir varyantını oluşturur587.  

“Amaçsal argümanda”, R’, bir durumun arzu edilen sonuçlarına veya bir Z olayına işaret 

edilmek suretiyle gerekçelendirilir588: 

(J.5)    (1) OZ589 

           (2) –R’(=IRw) → -Z590 

           (3) R’ 

Burada (1), belirli bir durumun veya olayın (Z amacı) arzu edildiği ifadesi, (2) ise, (IRw)=R’ 

yorumunun Z amacına ulaşmak için zorunlu ifadesidir591.  

(J.5) ve (J.4.2)592’nin temelini oluşturan genel şema şu şekildedir: 

                                                             
585 Feteris 2010, s. 182. 
586 Feteris 2010, s. 182. 
587 Feteris 2010, s. 185. 
588 Feteris 2010, s. 184. 
589 Z, zorunlu olmalı. 
590 Z amacını ulaşmak için zorunluluk. 
591 Feteris 2010, s. 184. 
592 (J.4.2) (1) R normu, yasa koyucu açısından, Z amacının aracıdır. 

           (2) –R’(=IR
w) → -Z 
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(S)       (1) OZ593 

           (2) -M → -Z594 

           (3) OM 

Burada (1), normatif ifade ; (2) ise ampirik ifadedir. (2)’yi gerekçelendirmek için, empirik 

genelleştirmelere dayanan bilgiye ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla teleolojik argümanlar kısmen 

ampirik argümanlara dayanır. (1) hakkında her hangi bir tartışma bulunmadığında karar 

ampirik argümanlara dayanır595.  

V- TARİHİ AMAÇSAL YORUM 

A- Kapalı Tarihi Yorum 

Tarihi amacın salt mantıksal analizini esas alan “Kapalı tarihi yorum”da, meclisin yasayı 

yaptığı dönemde niyeti ne ise yorum yaparken bu niyete üstün değer verilmektedir596.  Bu 

metoda göre, kanunun şimdiki anlamı aranmaz; tersine kanun koyucunun kanunu koyduğu 

zamandaki muhtemel iradesi, yani sübjektif iradesi araştırılır. Bu nedenle bu metoda 

“sübjektif metot” da denir597.  

                                                                                                                                                                                              
           (3) R’ 

Argümanı tamamlamak için, birisi aşağıdaki gibi bir şeyi içeren başka bir öncüle yahut çıkarım kuralına gerek duyulur592: 

1- Yasa koyucunun R normunu, W(IR
w=R’) uyarınca yorumlanması gerektiği niyetiyle yasalaştırması, R’ yorumunun 

geçerliliği açısından temel teşkil  eder.  

Ve (J.4.2) için de, aşağıdaki iki öncül formüle edilmelidir592: 

2- Yasa koyucunun R normunu Z amacının bir aracı olarak yasalaştırması, R normunun Z amacını gerçekleştirecek 
tarzda uygulamanın zorunlu olduğuna inanmanın temelini oluşturur. 

3- Eğer Z amacını gerçekleştirmek zorunlu ise, o taktirde, Z amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü araç da 
zorunludur.  

3 numaralı çıkarım kuralı temeli aşağıdaki şemadır592: 

      (S) (1) OZ592 

      (2) –M → -Z592 

      (3) OM592  

Gündelik dilde (S) şu şekilde formüle edilebilir592:    

(1) Z’nin sağladığı durum zorunludur. 
(2) M bu durumu sağlamadıkça, Z’de sağlamaz (yani, M, Z’nin koşuludur). 
(3) M’nin sağladığı durum zorunludur. 

(Feteris 2010, s. 183) 
593 Normatif ifade. 
594 Ampirik ifade. 
595 Feteris 2010, s.184, 185. 
596 Heinrich & Moritz, 2000, s. 144. 
597 Gözler, 1998 
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Öncel, Kumrulu ve Çağan, yasa koyucunun sübjektif iradesinin karmaşık bir görünüm arz 

etmesinden dolayı kapalı tarihi yorumun elverişli bir yöntem olmadığını, sadece yasanın 

zaman içinde geçirdiği değişikliklerin amacının bilinmesi açısından önemi bulunduğunu 

belirtirler598.  

Güriz, kanun parlamentoca kabul edildiği zaman, parlamento üyelerinin bilincinde var olan 

kanun fikri ile uygulamada gerçekleşen kanun fikrinin birbirinden tamamen farklılaşabilmesini 

tarihi yorumun zayıf yönü olarak görür599. Bize göre, yürürlüğe giren kural ne kadar yeni ise 

tarihi yorumun o derece etkili olma olasılığı vardır. Yorum ile yürürlük tarihi arasındaki zaman 

kısalığı, ilgili kuralın yapılış amacının tespitini kolaylaştırır, hala canlı olan yapılış amacı 

yasanın gerçek amacına ilişkin yargıları belirleyici olur.  Bu noktada,  tarihi yorum, 

demokratik uzlaşma ile verilen toplumsal kararın anlaşılmasının bir parçası olarak 

algılanabilir. 

Çeçen’e göre, yasa koyucu bir hukuk kuralını getirirken belirli bir amaçla hareket eder. Bu 

amacın ne olduğu, kuralın metninden veya gerekçesinden anlaşılabilir. Ne var ki, yasa 

uygulandığında yasa koyucunun daha önce aklına gelmeyen koşullar gerçeklerle çatışabilir 

ve yasanın amacı da değişebilir. Ancak, bir yasanın iki amacının birden olması, asıl amacın 

adalet olmasını önleyemez600.  

Dworkin, hukukun vatandaşların, yöneticilerin birbirleriyle ve kendi aralarındaki uzlaşma ve 

adalet temelli siyasi bir varlık olduğunu söyler. Ona göre, yargıcın görevi ise bu unsurun ne 

olduğunu anlamak olup, yeni bir hukuk yazmak değildir601 . Metin(Yüksel)’in aktarımıyla, 

Hassold’a göre, kapalı tarihsel yorum, bağımsız bir yorum kriteri değil, aksine kapalı ve açık 

lâfzî, sistematik ve ilkesel amaçsal yorumun bir unsurudur.   Hassold, lâfzî  yorumun tarihsel 

bir boyutu bulunduğunu belirtmektedir. Örneğin bir kavramın genel anlamda mı yoksa belirli 

özel bir anlamda mı kullanıldığı sorusu, yasa koyucunun düşüncelerine aykırı şekilde 

cevaplandırılamaz602. Tarihsel yoruma salt mantıksal yorum kriterleri açısından bakıldığında 

bu görüşe katılmak mümkündür. 

Oder’e göre, kapalı tarihi yorum açık sistematik ve ilkesel amaçsal yorum ışığında 

uygulandığında objektif bir karakter kazanmaktadır. Kuralın oluşum öyküsüne ilişkin belgeler, 

tarihsel yasa yapıcının, yasayı yapmaktaki iradesini saptamak yerine, kuralın genel anlamı 

ve amacını ortaya koymak ya da desteklemek üzere kullanılabilir. Böylece ilkesel amaçsal 

                                                             
598 Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2002, s. 21. 
599 Güriz, 2007, s. 25. 
600 Çeçen, 1975, s. 100,101. 
601 Dworkin, 1996, s. 160-161. 
602 Aktaran: Metin, 2008, s. 21. 
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yorum, kapalı ve açık sistematik yorumla kurduğu birlikteliğe benzer biçimde, kapalı tarihi 

yorum ile de iç içe geçebilir603.   

“Kapalı tarihi yorum”da, tıpkı kapalı lâfzî ve sistematik yorumda olduğu gibi, kavram ve 

hukuki önermenin yaşayan hayatı yansıtıcı(reflektif) anlamı sorgulanmaz. Hazırlık 

çalışmalarından anlaşıldığı kadarıyla ne söyleniyorsa bunun üzerinden veya bunun 

desteğiyle tümden gelimci bir mantıksal kurgu yapılarak sonuca(yargıya, çıkarıma) ulaşılır. 

Ancak, Ricoeur’a göre, yazılı söylemde yazarın niyeti ile metnin anlamının uyumu sona erer. 

Metnin şifahi anlamı ve yazarının zihni niyetinin bu birbirinden kopuşu, yazarın metni 

yazarken söylediği şeyden daha fazlasını ifade eder604.  Her metinde bir yazanın hakkı vardır 

ancak okurun ve metnin de ayrı ayrı hakları vardır605. Buna göre, her biri bir yazılı metin olan 

vergi hukuku kurallarının tarihsel yorum yöntemiyle yorumlanması o kuralı yazan veya 

hazırlayanların niyetini sadece örtülü biçimde yansıtır ve ayrıca kapalı tarihi yoruma sıkı 

sıkıya bağlılık, metnin ve yorumlayanın anlam üzerindeki haklarını da görmezlikten gelir. 

Dworkin, yorum yapanın görevinin yazarın ya da yasa koyucunun niyetini elde etmek 

olduğunu yadsımamakta ancak niyet meselesinin kendiliğinden yorumun objektifliğinin 

garantisi olamayacağını söyleyerek606 aynı görüşü benimsemektedir. 

B- Açık Tarihi Yorum 

Tarihi amacın pragmatik analizini esas alan bu yorum yöntemi, “lafzi yapının pragmatik 

boyutunu esas alan açık lafzi yorum”un siyaset bilimi temelinde tamamlanmasından ibarettir. 

Poggi’nin modern devlet tanımında, siyasal sürecin çok sayıda kurumun, kuralların, kanunun, 

örgütlü düşüncenin ve bir dizi çıkarın çevresinde odaklandığı görülür. Ulusal düzeyde güç ve 

nüfuz sağlamak için rekabet eden bir dizi çıkar, görüş ve kişiler bulunmaktadır. Bu güç ve 

kişiler arasında uluslar ötesi şirket ve kuruluşlar da eklenmelidir. Bir çok yasa, idari kararların 

yasalaştırılmış halidir. Çoğu yasa genel ve soyut karakterini kaybetmiştir. Bakanlar ve 

bürokratlar yasal ve kişisel sorumluluk üstlenmemek için kişisel kararlarını 

yasalaştırmaktadırlar607. Aynı tespitler, Amerikan vergi sistemini oluşturan reel etmenlerin 

neler olduğuna ilişkin pozitif bir model geliştiren Hettich and Winer tarafından da ileri 

                                                             
603 Oder, 2010, s. 85. 
604 Ricoeur 2007, s. 39. 
605 Ricoeur 2007, s. 42. 
606 Metin, 2002, s. 167. 
607 Poggi, 2007, s. 131,165,166. 
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sürülmüştür 608 . Hunter ve Nelson, yayınladıkları bir makalede, Hettich and Winer’ın 

iddialarının doğruluğunu ampirik olarak ispatlamışlardır609.     

“Kamu tercihi kuramı (public choise theory)”, yasaların oluşum sürecinin “metodolojik 

ferdiyetçilik ilkesi” çerçevesinde açıklanabileceğini savunur. Bu ilkeye göre, fertlerin 

toplumsal mevki ve görevleri ne olursa olsun, kişisel çıkarını gözeten, hesaplayan ve seçen 

varlıklardır. Buchanan’a göre, özel tercihlerde ve toplumsal tercihlerde bireylerin davranış ve 

tutumları farklı değildir610. Sonuç ise demokrasinin bazı sıkıntıları olarak görülür: Bunları,  

demokratik kararların uzlaşma ile değil, oy çokluğu kimdeyse onun tarafından alındığı, 

partilerin lider sultasıyla yönetildiği ve millet vekillerinin robot gibi tek tipleştiği, eş-dostun 

korunduğu, çıkar gruplarının bazılarının kim iktidara gelirse gelsin bütün kararlarda onların 

etkili olduğu, teşviklerden onların yararlandığı, devlet hazinesinin bunlara çalıştığı, yoğun bir 

rant kollama olduğu şeklinde özetlenebilir611. 

Bir vergi hukuku kuralının oluşum sürecinin ve oluşturma amaçlarının “kamu tercihi kuramı” 

bağlamında ele alınması durumunda, tarihsel yoruma ilişkin klasik yaklaşımların meşruiyeti 

sorgulanır duruma gelir.  

İşte bundan dolayı, tarihi yorum sadece yasa koyucu iradenin açıkça belirttiği amaçla sınırlı 

bir yaklaşımla sınırlandırılamaz. VUK’un 3. Maddesinde belirtilen “..konuluşundaki maksat..” 

sadece yasa gerekçesinden veya meclis tutanaklarından  değil, kimin kazandığı ve kimin 

kaybettiğine ilişkin bilimsel analizlerden de belirlenebilir. Siyasi düzenin demokratik 

görünümü dışında, yani sadece salt halk iradesini yansıtmanın ötesinde, Poggi’nin modern 

devlet tanımında olduğu gibi güç merkezleri arasındaki oyunun kurallarını belirleyen bir rejim 

olduğu varsayılabilir ve parlamentonun bu güçlerin temsil mekanı olduğunu da ileri sürebiliriz. 

Bu durumda, mecliste üretilen yasalar bu güçlerin, diğer bir deyimle bu güçlerin amaçlarının 

ürünleridir.  O halde, yasanın “..konuluşundaki maksat..” ifadesi, yorumcuya bu amacın 

tespitine dönük bir emir vermektedir. Bu bağlamda, yorumcu, yasayı yorumlarken kimin 

kazandığı ve kimin kaybettiğini belirleyen eleştirel bir analizle yükümlüdür. Yargıç, 

yorumladığı yasa kuralının eleştirisini, demokratik ve sosyal devlet, adalet, insan hakları, 

insan onuru gibi ölçütler yoluyla yapabilir konumda olmalıdır. 

Kamu tercihi kuramının, anayasaya uygun yorum temelinde bir yorumdaki konumu ne 

olmalıdır?. Yargıç, bir anlamda tarihi amacı düzeltir. Düzeltimin nedenini, eleştirel tarihsel 

                                                             
608 Hettich & Stanley, Economik and Political Foundations Of Tax Structure, 1988, s. 701-712; Hettich & Winer, A Positive 
Model of Tax Structure, 1984, s. 67-87. 
609 Hunter & Michael, 1989, s. 41-61. 
610 Aktan, Anayasal İktisat, 2002, s. 727. 
611 Savaş, 1997, s. 1-40. 
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yorumla çıkarımlanan, hukuki ve demokratik değerlere aykırı olduğunu iddia eden öncül 

oluşturmaktadır.  

Tarihi amacın pragmatik analizini esas alan açık tarihi yorumla lafzi yapının pragmatik 

boyutunu esas alan açık lafzi yorum arasında benzer yönler bulunmaktadır. Aralarındaki fark, 

temel aldıkları teorilerdeki farka dayanmaktadır. Aynı soruyu (kim kazanıyor?-kim 

kaybediyor?) birisi siyaset bilimi teorisinden hareketle çözümlerken diğeri dilbilimden yola 

çıkmaktadır.         

Bu bakış açısı, yargıcın yanlış işleyen demokratik süreçler sonucu oluşan asıl iradeyi 

anlamasını, belki de o yargıcın vicdani kanaatlerini etkileyen değerlere aykırılığı ve 

anayasaya uygun yorumu açıkça görmesini sağlayacaktır. Vicdani kanaatini oluşturan 

değerlere göre verilen karar bir anlamıyla hukuk yaratma olacaktır. Ancak, yasanın 

metodolojik ferdiyetçilik ilkesine göre oluştuğunu ve yanlış işleyen demokrasinin karşısına 

insan olmaktan kaynaklanan değerleri ve hukuksal ilkeleri koyan yargıç yasallık ilkesine 

aykırı hareket etmektedir denilecek midir? Veya vergi hukukunda boşluk doldurmanın 

kısıtlandığını ileri sürerek bu yoruma karşı mı çıkılacaktır? Bize göre, yasallık ilkesinde asıl 

olan anayasaya uygunluktur; yasaya uygunluk anayasaya uygunluğa aykırı olmadıkça anlam 

ifade eder. Bu durumda, anayasaya uygun yorumla yasanın bünyesinde yer alan ve yorum 

yoluyla düzeltilebilecek hususların düzeltilmesinin açık tarihi yorumla oluşturulan öncülleri 

temel alan, yasallık ilkesine aykırı olmayan, ilkesel amaçsal yorum temelinde bir hukuk 

yaratma olduğu savunulabilir.                

12 Kasım 1942 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4305 Sayılı Varlık 

Vergisi Hakkında Kanun’un resmi gerekçesi ve onunla bağdaşmayan asıl konuluşundaki 

maksadın ne olduğuna ilişkin tartışmalar konuyu aydınlatmak açısından bir örnek teşkil 

edebilir.  

Yasanın konusu, servet ve kazanç sahiplerinin olağanüstü kazançlarını 

vergilendirmektir(Birinci madde). Yasanın mükellefleri ise kazanç vergisi mükellefleri, büyük 

çiftçiler, bina sahipleri, 1939 yılından sonra şu veya bu biçimde komisyon almış olanlardır 

(İkinci – Beşinci maddeler). Bu kişilere salınacak vergiler kurulacak komisyonlarca taktir 

edilecek ve söz konusu taktirlere karşı dava açılamayacaktır. Ayrıca, vergi taktiri bildirildikten 

sonra 15 gün içinde ödenmelidir. Ancak İdare, 15 günü beklemeden mükellefin menkul ve 

gayrimenkul mallarını, alacak, hak ve menfaatlerini ihtiyaten haczetmeye yetkilidir. Taktirin 

bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde(hazine bonosu ve banka teminat mektubunu teminat 

gösterenler için bir ay daha ertelenebilir) ödeme yapılmamışsa askeri hizmet dışındaki 

hizmetlerde veya belediye hizmetlerinde çalıştırılacak, maaşın yarısı borca mahsup edilecek 
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ve ödeme tamamlanana kadar bu çalışma devam edecektir. Diğer taraftan, mükellefin karı-

kocası, birlikte oturan usul füru ve kardeşlere ait dükkan, mağaza, depo, ambar, fabrika ve 

imalathaneler ve buralarda bulunan mallar ve diğer gayrimenkuller de verginin teminatı 

hükmünde olup hacze konu edilebilecektir (Yedinci – Ondördüncü maddeler).   

Dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu, Varlık Vergisinin gerekçesi ile ilgili konuşmasında: “Bu 

kanun ile amaçladığımız hedef, tedavüldeki parayı azaltmak ve memleket ihtiyaçlarımıza 

karşılık hazırlamaktır. Bu böyle olmakla beraber, bu kanunun uygulanmasından Türk 

parasının kıymetlenmesi, vurguncular üzerinde toplanan halk düşmanlığının silinmesi, 

vergileri ödemek için zorunlu olarak satışa çıkarılacak malların fiyatlarda bir ölçü durum 

yaratması gibi ikinci derece yararların meydana çıkması da olmayacak şeyler sayılmaz612” 

derken, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ise varlık vergisisinin gerekçesini şu sözlerle ifade 

ediyordu: “Bulanık zamanı, bir daha ele geçmez fırsat sayan eski batakçı çiftlik ağası ve 

elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı ticaret meta’ı yapmaya yeltenen gözü doymaz 

vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları politik ihtirasları için büyük bir fırsat sanan ve hangi 

yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmayan birkaç politikacı, büyük bir milletin bütün 

hayatına küstah bir surette kundak koymaya çalışmaktadırlar, üç beş yüz kişiyi geçmeyen bu 

insanların vatana karşı aşikar olan zararlarını gidermek yolu elbette vardır ”613. 

Dönemin yasa koyucularının meclise sundukları resmi gerekçelere bakıldığında, varlık 

vergisinin karaborsa yoluyla büyük kazançlar sağlayan vurguncuları vergilendirmek ve 

tedavüldeki para miktarını azaltmak amacı taşıdığı görülmektedir. Nitekim ekonomik açıdan 

borçlanma olanağının olmadığı bu dönemde vergi gelirlerini artırmak acil bir ihtiyaç haline 

gelmiştir. Çünkü, bütçe, 1938-1941 yıllarında fazla verildiği halde yasanın yayınlandığı 1942 

yılında büyük bir bütçe açığıyla karşılaşılmıştır.  Bütçe gelir gider dengelerine ilişkin rakamlar 

aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir:  

Tablo 21 1938-1941 Yılları Genel Bütçe Verileri Tablosu 

 

Kaynak: Çakmak, Varlık Vergisi Gerçeği, 2009, http://genclikcephesi.blogspot.com, Erişim:19.06.2010. 

                                                             
612 Bali, 2001, s. 425; Aktan, Dileyici, & Saraç, Vergi Zulüm ve Facia: Türkiye Cumhuriyeti'nde Varlık Vergisi Gerçeği, 
2003, www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan.../varlik-vergisi.pdf, Erişim: 12.09.2010. 
613 Bali, 2001, s. 440; Aktan, Dileyici, & Saraç, Vergi Zulüm ve Facia: Türkiye Cumhuriyeti'nde Varlık Vergisi Gerçeği, 
2003, www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan.../varlik-vergisi.pdf, Erişim: 12.09.2010. 
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İkinci dünya savaşı yıllarında, 1942 yılına kadar Refik Saydam, 1942 ve sonrası yıllarda da 

Şükrü Saraçoğlu hükümetleri görevdedir. Boratav’ın belirttiği gibi, Saydam hükümeti, fiyat 

denetimi, düşük fiyatlarla tarım ürünlerine el koyma, iş gücüne müdahale, özel işletmelere 

geçici el koyma, temel malların vesikaya bağlanması gibi yöntemlerle ekonomiyi yönetiyordu. 

Bunun sonucu ise fiyatların piyasa fiyatlarının altında satılması gibi bir sonuç doğuruyordu. 

Refik Saydam öldükten sonra başbakanlığa getirilen Saraçoğlu ise piyasa üzerindeki sıkı 

denetim mekanizmalarını kaldırma ya da gevşetme yoluna gitti. Önce hububat fiyatlarını 

serbest bıraktı, ardından gıda fiyatları serbest oldu. Bu politika, değişikliği kentlerdeki fiyatları 

ve çiftçi-tüccar kazançlarını büyük ölçüde artıran sonuçlar doğurdu. Hükümetin bu süreç 

sonucunda oluşan aşırı kazançlara ve enflasyona karşı getirdiği savunma mekanizması 

Varlık Vergisi Kanunu uygulaması olmuştu614.     

Tüm bu bütçe verileri ve olağanüstü kazançların vergilendirilmesine yönelik tepkiler yasa 

koyucuların amaçlarının tespiti açısından önemlidir ancak uygulamadan yola çıkılarak da bu 

konuda bir değerlendirme yapmak mümkündür. Uygulamaya bakıldığında, yasayı yapanın 

amacının, mevcut ekonomik durumdan nemalanan azınlıkların ekonomik güç ve etkilerinin 

etnik olarak Türk kökenlilere kıyasla kırılarak etnik Türk kökenli sermayenin korunması ve 

güçlendirilmesi ve böylece ulusal ekonominin kurulması olduğu ileri sürülmektedir.  

Korkmaz, açıklanmayan amacın gayrimüslimlerin dışarıya göçe zorlanması 615 , Ökte, 

azınlıkların geçmişte sahip oldukları imtiyazları ortadan kaldırmak616  olduğu görüşündedir. 

Çakmak, bu subjektif niyeti olumlu görmekte ve dayanaklarını kapitilasyonlara karşı İttihat ve 

Terakkinin uyguladığı ekonomi politikalarına, Girit’in kaybedilmesiyle yönelinilen ve 

Cumhuriyetle gerçekleştirilen Osmanlılıktan ulusalcılığa geçiş sürecine,    Kurtuluş Savaşı 

yıllarının Tekalifi Milliye Kanununa ve Keynes’in iktisat teorisine kadar pek çok zihni temelin 

bu sürece götürdüğünden bahsetmektedir617.  

İmparatorluğun son yüzyılı ve Cumhuriyet döneminin tarihsel ve siyasi birikiminin o dönemin 

yasa koyucuları üzerindeki etkisini anlamak mümkündür. Diğer taraftan, bu gün geçerli olan 

değerler sistemi, insan hakları ve 60 ve 82 Anayasalarına hakim vergilendirme ilkeleri ve 

genel hukuk ilkeleri açısından bakıldığında, uygulamanın ve uygulamanın analizinden 

çıkarımlanan subjektif amacın, eleştiri konusu yapılması pekala mümkündür. Bu eleştirinin 

sadece günümüz değerleri açısından değil, 1924 Anayasası’nın 73. maddesindeki  zoralım 

                                                             
614 Boratav, 2003, s. 83-85. 
615 Korkmaz, 2004, s. 178. 
616 Ökte, 1951, s. 20,38. 
617 Çakmak, Varlık Vergisi Gerçeği, 2009, http://genclikcephesi.blogspot.com; Erişim:19.06.2010. 
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ve angarya yasağına ve 68-85. maddeleri618 ve bu maddeler ışığındaki değerler açısından da 

söz konusu olabileceğini iddia edebiliriz.    

Ancak bu örnekte şu ortadadır ki, 3/A-2’nin ikinci cümlesindeki “konuluşundaki maksat” ın 

belirlenmesi aşamasında, yasa koyucunun yasanın resmi gerekçelerinde açıkladığı amaç ile 

gerçek amacı arasında önemli farkların olabileceği bilinmeli ve tarihi yorum yapılırken 

gerekçeler veya meclisteki görüşmelerle bağlı kalınmadan, yasanın çıkarılmasında hangi 

çıkar gruplarının yararı olduğu, yasanın hazırlanmasında etkide bulunan lobilerin ve 

milletvekillerinin siyasi ve ekonomik görüşleri, yasanın çıktığı dönemin siyasi ekonomik ve 

sosyolojik konjonktürü ve yasanın uygulama sonuçları birlikte analiz edilmelidir. Bu analizin 

sonuçları, anayasaya uygun yorum için önemli bilgiler verecektir. 

                                                             
618 1924 Anayasa’sının 68-85. Maddeleri şöyledir:  
“BEŞİNCİ BÖLÜM 
Türklerin Kamu Hakları 
Madde 68- Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına zarar vermiyecek her şeyi yapabilmektir. 
Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı, başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer. 
Madde 69- Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi 
ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır. 
Madde 70- Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülkedinme, malını ve hakkını 
kullanma, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabii haklarındandır. 
Madde 71- Cana, mala, ırza, konuta hiçbir türlü dokunulamaz. 
Madde 72- Kanunda yazılı hal ve şekillerden başka türlü hiçbir kimse yakalanamaz ve tutulmaz. 
Madde 73- İşkence, eziyet, zoralım ve angarya yasaktır. 
Madde 74- Kamu faydasına gerekli olduğu usulüne göre anlaşılmadıkça ve özel kanunları gereğince değer pahası peşin 
verilmedikçe hiç kimsenin malı ve mülkü kamulaştırılamaz. 
Çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları devletleştirmek için alınacak toprak ve ormanların kamulaştırma karşılığı ve bu 
karşılıkların ödenişi özel kanunlarla gösterilir. 
Olağanüstü hallerde kanuna göre yükletilecek para ve mal ve çalışma ödevleri dışında hiçbir kimse başka hiçbir şey 
yapmaya ve vermeye zorlanamaz.  
Madde 75- Hiçbir kimse felsefi inanından, din ve mezhebinden dolayı kınanamaz. Güvenliğe ve edep törelerine ve kanunlar 
hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü din törenleri serbesttir.  
Madde 76- Kanunda yazılı usul ve haller dışında kimsenin konutuna girilemez ve üstü aranamaz. 
Madde 77- Basın, kanun çerçevesinde serbesttir ve yayımından önce denetlenemez, yoklanamaz. 
Madde 78- Seferberlik ve sıkıyönetim hallerinin veyahut salgın hastalıklardan dolayı kanun gereğine alınacak tedbirlerin 
gerektirdiği kısıntıların dışında yolculuk hiçbir kayıt altına alınamaz. 
Madde 79- Bağıtların, çalışmaların, mülkedinme ve hak ve mal kullanmanın, toplanmaların, derneklerin ve ortaklıkların 
serbestlik sınırı kanunlarla çizilir. 
Madde 80- Hükûmetin gözetimi ve denetlemesi altında ve kanun çerçevesinde her türlü öğretim serbesttir. 
Madde 81- Postalara verilen kağıtlar, mektuplar ve her türlü emanetler yetkili sorgu yargıcı veya yetkili mahkeme kararı 
olmadıkça açılamaz ve telgraf ve telefonla haberleşmenin gizliliği bozulamaz. 
Madde 82- Türkler gerek kendileri, gerek kamu ile ilgili olarak kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri hallerde yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine tek başlarına veya toplu olarak haber verebilir ve şikayette bulunabilirler. 
Haber veya şikayeti alan makam kişi ile ilgili başvurmaların sonucunu dilekçiye yazılı olarak bildirmek ödevindedir. 
Madde 83- Hiç kimse kanunca bağlı olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye verilemez ve yollanamaz. 
Madde 84- Vergi, Devletin genel giderleri için, halkın pay vermesi demektir. 
Bu esaslara aykırı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından veya onlar adına resimler, ondalık alınması ve başka 
yüklemeler yapılması yasaktır. 
Madde 85- Vergiler ancak kanunla salınır ve alınır. 
Devletçe, illerin özel idarelerince ve belediyelerce alınagelmekte olan resimler ve yüklemeler, kanunları yapılıncaya kadar 
alınabilir.” 



201 

 

C- Alexy’nin Tarihi Yorum(Jenerik) Argümanı 

R619 normunun R’620 yorumu, bu yorumun yasa koyucunun niyetine tekabül ettiğini söylemek 

suretiyle gerekçelendirildiğinde, “jenerik argüman” ortaya çıkar.  Jenerik argümanın iki temel 

formu vardır. Bunlardan birincisi, yasa koyucunun niyetine atıf yapar621:  

(J.4.1) (1) Yasa koyucu R’(=IRw) yi niyet etmiştir. 

           (2) R’ 

İkincisi ise, yasa koyucunun R normunu belirli bir Z amacını gerçekleştirmek için kabul ettiği 

söylendiğinde ortaya çıkar622:  

(J.4.2) (1) R normu, yasa koyucu açısından, Z amacının aracıdır. 

           (2) –R’(=IRw) → -Z 

           (3) R’ 

Argümanı tamamlamak için, birisi aşağıdaki gibi bir şeyi içeren başka bir öncüle yahut 

çıkarım kuralına gerek duyulur623: 

Yasa koyucunun R normunu, W(IRw=R’) uyarınca yorumlanması gerektiği niyetiyle 

yasalaştırması, R’ yorumunun geçerliliği açısından temel teşkil  eder.  

Ve (J.4.2) için de, aşağıdaki iki öncül formüle edilmelidir624: 

1- Yasa koyucunun R normunu Z amacının bir aracı olarak yasalaştırması, R normunun 

Z amacını gerçekleştirecek tarzda uygulamanın zorunlu olduğuna inanmanın temelini 

oluşturur. 

2- Eğer Z amacını gerçekleştirmek zorunlu ise, o taktirde, Z amacının gerçekleştirilmesi 

için gereken her türlü araç da zorunludur.  

2 numaralı çıkarım kuralı temeli aşağıdaki şemadır625: 

      (S) (1) OZ626 

            (2) –M → -Z627 
                                                             
619 Genel kuralda bireyin uyması gereken sonuç. 
620 Somut olayda bireyin uyması gereken sonuç. 
621 Feteris 2010, s. 182, 183. 
622 Feteris 2010, s. 183. 
623 Feteris 2010, s. 183. 
624 Feteris 2010, s. 183. 
625 Feteris 2010, s. 183. 
626 S’nin sağladığı durum zorunludur.  
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            (3) OM628  

Gündelik dilde (S) şu şekilde formüle edilebilir629:    

(1) Z’nin sağladığı durum zorunludur. 

(2) M bu durumu sağlamadıkça, Z’de sağlamaz (yani, M, Z’nin koşuludur). 

(3) M’nin sağladığı durum zorunludur. 

Yukarıdaki örnekte, “VUK’un 359.maddesinde yasa koyucunun yeni Türk Ceza Kanununda 

ceza türleri arasından ağır hapis nev’inin çıkartılması dolayısıyla maddedeki fiillerin cezası 

hapis türünde belirlenmiştir”. Dolayısıyla varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit 

olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin 

ibraz edilmemesi eylemine on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir diyerek maddede 

belirtilen koşullar çerçevesinde cezalandırılabilir kıldığını söylemekle, yasa koyucunun 

amacına atıf yapılır.  

VI- İLKESEL AMAÇSAL YORUM  

A- Temel Kavramlar 

1- İlkeler 

Hukuk kuralının üç unsurdan oluştuğu genel kabul görmüştür: 1- Sosyal olgu, 2- Etik değer, 

ve 3- Kural unsurlarıdır. Hukuk özü itibariyle insan davranışlarını düzenlemekte olduğundan 

doğrudan doğruya değerlerle ilgili bulunmaktadır 630 . Hukuk kurallarının yalnızca yetkili 

organlarca çıkarılması ve organize bir yaptırıma bağlanması yeterli değildir631. Kuralların belli 

değerlerle de ilişkisinin kurulması gereklidir. 

Lanchelier’e göre düşüncenin bir duruş noktasına ihtiyacı bulunmaktadır. Ve bu nokta ancak 

“amaç” olabilir. Çünkü her açıklama kendi kendini açıklayan bir sabit noktaya muhtaçtır. Bu 

durumda, olguların açıklaması sebeplerden sonuçlara değil amaçlardan araçlara doğrudur. 

Amaç, nedenler zincirinde sonsuza uzanan zinciri kıran yegane unsurdur632. Lanchelier, bu 

yaklaşımında amaç ile özdeşlik arasında bir bağ kurmaktadır. Ona göre, amaç, 

kanıtlanmasını yine kendisiyle yapılan deruni gerekçedir. Lanchelier açısından bakıldığında, 

hukuksal düşüncenin yöneldiği amacın tüm diğer amaçların gerekçesi olan irade olacağını, 

bunun da örneğin hukukun genel ilkeleri gibi deruni ilkeler bütünü olabileceği ileri sürülebilir. 

                                                                                                                                                                                              
627 M, S’nin sağladığı durumu sağlamadıkça Z’de sağlamaz. Yani M, Z’nin koşuludur.   
628 M’nin sağladığı durum zorunludur.  
629 Feteris 2010, s. 184. 
630 Balı, 2005, s. 25-27. 
631 Güriz, Hukuk Felsefesi, 2007, s. 15. 
632 Lanchelier, 1949, s. 89. 
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Yorumda deruni ilkelerin gösterdiği yönde karar verilmesi, vergi hukukunun deontolojik 

boyutunu araştırmayı gerektirir.   

Bunun karşısında Russell’ın “amaç”ı vardır. Russell’da amaç, onun uğruna ortaya çıktığı 

gelecek bir olaydır. Bu amaç fonksiyoneldir. Fırıncı neden ekmek çıkarır? Çünkü, insanlar 

acıkacaklardır. Neden demir yolları yapılır? Çünkü insanlar, yolculuk etmek isteyeceklerdir. 

Russell, bu gibi durumlarda bir olayla ilgili olarak “neden?” diye sorulduğunda kastedilenin: 

“Olay hangi amaca yaradı?” demek olması durumunda, sorunun amaçbilimsel(teleolojik) ya 

da son nedenlerle yapılan bir açıklamayla cevaplandığını söyler633. Bu tür bir amaçsallık, açık 

sistematik, açık lâfzî ve açık tarihi yorumdaki fonksiyonel amaçsallıktır. Ancak bizim burada 

incelediğimiz, fonksiyonel değil,  ilkesel düzeydeki Lanchelier anlamındaki deontolojik 

amaçsallıktır.  

Amaç, irade unsurunu gerektirir. İnsan değerlendirme yaparken iradi bir eylem gerçekleştirir. 

Lanchelier açısından bakıldığında, o iradi eylemin ana kaynağı değer yargılarıdır. Herhangi 

bir olguya değer yüklerken, kendi heyecanlarımızı dile getiririz. Fakat ahlaksal önermeler belli 

bir ölçüde kişi dışıdır da634. Yani iradeyi belirleyen sadece kişisel içsel değerler değil aynı 

zamanda toplumsal objektif ve değişmez olduğu kabul edilen değerlerdir. Bu değerler, kişinin 

akıl yürütmesinde ve o akıl yürütmenin meşruiyetinin sorgulanmasında ölçü görevi görürler. 

Bunlara “yüksek değerler” denir.   

Bir değer hükmü verebilmek, ancak yüksek bir ölçü sayesinde mümkün olur. Değerler 

kuramına göre değişebilir(konjonktürel) ve kişisen kişiye farklılaşabilir olan şey değer 

yargılarıdır; yoksa değer değişmez635. Değerlerimizi hangi ölçüye göre kurarız? Bu konuda iki 

akım vardır. Sezgici akıma göre(Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant), vicdan her insanda 

vardır ve değer biçmenin kökeni vicdandır. Vicdan a priori olarak sezgi yoluyla elde edilir. 

Diğer bir görüşe göre(Locke, Hegel, Spencer) değerlerimiz insanlık tecrübesinden türemiş ve 

sürekli evrimleşerek gelişmiştir636.   

Gerek Hartman, gerek Scheler, değerlerin icadından değil, bulunmasından söz ederler. 

Bulma yöntemi ise, deneyden önce gelen sezgidir. Yaşamımızı belli değerlere göre ayarlarız, 

o değerlere göre sorumluluğumuzu idrak ederiz. Sübjektif davranışımızı objektif ilkelere göre 

mahkum eder ve değerlere aykırı davranmış olmaktan pişmanlık duyarız. Ontolojik 

temellendirmede, değerler ideal varlıklar olarak ortaya çıkar. Tıpkı mantık ve matematik 

                                                             
633 Russell, 1969, s. 143. 
634 Sencer, 1969, s. 29. 
635 Öktem & Türkbağ, 2001, s. 178. 
636 Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 65,66. 
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nesneleri gibi, ancak tin aracılığıyla varlık kazanırlar. Platon, Kant, Hegel karışımı bir görüşle 

karşı karşıyayız637. 

Hukuk, rasyonel bir analizle kavranabilecek objektif bir değeri kendisine ölçüt olarak 

almalıdır. Yeni çağda doğal hukukçu tanım ve kavramlar bir taraftan Descartes, Leibniz ve 

Kant’ın insanların doğuştan sahip olduklarını kabul ettikleri mutlak idelerden yola çıkarak 

oluşturulurken638, Hobbes, Locke ve Hume gibi düşünürler ise, doğal yasanın doğru akıl 

yürütmeden türeyen ve insanın neyi yapıp neyi yapamaması gerektiğini emreden ilkelerden 

oluştuğunu ileri sürer639. Rousseau, yasaların ortak aklın ve genel toplumsal değerlerin bir 

ifadesi olduğu görüşündedir640.  

Kaynağı akıl, sezgi, hayat veya din olsun, değerlerin sonuçta hukuksal düşüncenin duruş 

noktasını oluşturan birer olgu oldukları inkâr edilemez. Konunun “vergi hukukunda yorum” 

açısından önemi de buradadır. Hukuksal akıl yürütmede temel alınan değerler, “hukukun 

genel ilkeleri” olarak anılmaktadır. Bu anlamda, genel toplumsal değerlerin vergi hukuku 

alanındaki yansımaları, “vergi hukukun genel ilkeleri” dir ve vergi hukukundaki bir akıl 

yürütmenin temel öncüllerini oluşturmalıdır.  Kaboğlu’na göre, hukukun genel ilkeleri, felsefi, 

ahlaki, sosyolojik  ve ekonomik alanda ortak fikir ve inanç birliğini temsil eden kavramların 

hukuk dilindeki ifadesidir. Evrensel hukuk düşüncesinin yansıması olan prensipler, genellik, 

süreklilik ve aşkınlık nitelikleri ile anılır ve hukuki değer olarak emredici hükümlü içtihadi 

normlardır641.  

Amaçsal yoruma ilkeler sistematiği gözüyle bakan yargıç, önünde uyuşmazlığa uygulamak 

istediği hukukun genel prensibinin, mevcut hukuk kuralı ile çatıştığını belirlediğinde amaçsal 

yorum tekniğine başvurarak hukuk kuralının önce amacını belirleyerek, uyarlama ve 

dönüştürme yöntemi ile hukuk kuralının taşıdığı anlamın içeriğini yeniden belirlenecektir642.   

Dworkin’e göre, hukuk sisteminin dayandığı ilke ve politikalar özü itibariyle çoğunlukla 

ahlakidir ve yürürlükteki hukuk sistemi kuralların ötesine geçerek prensiplere gider. Genel 

hukuk ilkeleri hukukun merkezinde yer alır. Bir mahkeme hükmünü yeni bir temel üzerinde 

kurmanın gerekçesi, hukuki olduğu kadar ahlaki prensiplere de dayanır. Mahkemenin 

                                                             
637 Öktem & Türkbağ, 2001, s. 177, 178. 
638 Balı, 2005, s. 133. 
639 Kia, 2006, s. 37. 
640 Yüksel, 2004, s. 141. 
641 Kaboğlu, 1991, s. 291-293. 
642 Metin, 2002, s. 298. 
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kararının bir parçası olabilen bu prensip, geleceğe yönelik bir hukuk normu niteliğini 

kazanacaktır643.   

Değer veya hukukun genel ilkeleri bazen çözülecek olayda çelişebilir. Bu sorun nasıl 

çözülecektir? Bu durumda, birbiriyle çelişen iki prensipten bir tanesinin somut durumda 

diğerinin üstünde ve karar için daha elverişli olduğu varsayılacaktır. Bu tıpkı insanın ahlak 

yaşamında değer çatışması yaşadığı somut hayat olayında hangi değerin tayin edileceğine 

ilişkin formüle benzemektedir. Bu durum, değerlerden birisini diğerine tercih etmek zorunda 

kalarak iradi seçim yapmayı gerektirir644. İki prensip çatıştığında bunların bir diğerine göre 

göreceli ağırlığına dikkat etmemiz ve görece ağırlığı olan hukuk prensibinin tercih etmemiz 

gerekir. Bu durumda, hukuk ilkeleri arasında ahlaki sezgilerimiz yol gösterici olacaktır645.   

2- Hak 

Birey toplum içinde haklarını kullanacaktır. Haklar kullanılırken üç değişik anlayışa bağlı 

hareket etmek mümkündür:  

1-Bireyin hakları üstün tutulur, toplum ikinci planda kalır.  

2-Bireyin hakları ikinci plana itilir, toplum önde gelir.  

3-İkisi uzlaştırılır.  

Bu uzlaşma nasıl sağlanacaktır? Devredilmez haklar, özgürlük, insan onuru, yaşama hakkı 

bunların başında gelir. İç özgürlüğün, düşüncenin, ahlaksal özgürlüğün varlığı ve buna saygı 

ikinci ölçüttür646.  

Sosyal sözleşme kuramcıları arasında en önemlilerinden Locke için korunmaya değer en 

önemli hak mülkiyettir. Mülkiyet hakkının meşruluğu ise emeğe dayanmaktadır. Bir kimsenin 

mülkiyet hakkı ancak bir başkasının hakkı ile sınırlıdır. Locke’un sisteminde devletin varlık 

nedeni doğal hakların, en önemlisi de mülkiyet hakkının korunmasıdır. Esas olan birey ve 

onun haklarıdır(özgürlüğüdür). Devlet de, hukuk sistemi de bu hakları korumak üzere 

vardır647.  

Devletin hiçbir koşulda sınırlandıramayacağı “sert çekirdekli temel haklar” Anayasanın ve 

AİHS’nin 15. maddelerinde şöyle sınıflandırılmıştır648: 

                                                             
643 Metin, 2002, s. 295,296. 
644 Metin, 2002, s. 296. 
645 MacCormick, 1997, s. 155,257. 
646 Öktem & Türkbağ, 2001, s. 99. 
647 Balı, 2005, s. 134-138. 
648 Cansel, et al., 1990, s. 338. 
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1-Kişinin yaşama hakkı, 

2-Maddi ve manevi varlığını koruma hakkı,  

3-Din, vicdan, düşünce ve kanaatlerin açıklanmaya zorlanamaması, 

4-Suç ve cezaların geriye yürütülememesi, 

5-Mahkum oluncaya kadar masum sayılma karinesi. 

“Yaşam alanlarına ya da toplumsal alanlara göre temel haklar”, Anayasamızda şöyle 

sınıflandırılmıştır649:  

1-Politik Yaşamla İlgili Haklar: Radyo-Televizyon ve Basın(Md.26,28,29,30,31,32) alanları, 

siyasal partiler(Md.67-69), toplantı ve gösteriler (Md.34). 

2-Kültürel Yaşamla İlgili Haklar: Üniversiteler, okullar (md.42, 130) ve yine radyo ve 

televizyon ve basın ile sanat ve bilim (Md.27) alanları. 

3-Dinsel Yaşamla İlgili Haklar: Vicdan ve ibadet alanları. 

4-Ekonomik Yaşamla İlgili Haklar: Çalışma ve sözleşme(Md.48, 49), seyahat(Md.23) alanları 

ile mülkiyet(Md.35) alanları.  

Günümüzde, haklar temelini “İnsan Hakları Hukuku”nda bulur. 1924 Anayasası’nın 

68.maddesinde yer alan; “tabi haklardan olan hürriyet” veya hem 1961 Anayasının 10. 

Maddesi hem de 1982 Anayasasının 12. Maddesinde ifadesini bulan “dokunulmaz, 

devredilemez, vazgeçilemez temel haklar ve özgürlükler” bunlara örnektir. Keza 1982 

Anayasasındaki eşitlik ilkesi vurgulanırken kullanılan “herkes”, “her vatandaş”, “hiç kimse” 

türünde anlatımlar tüm insanları ve zamanları kapsayan bir genişlik ve evrensellik savındadır. 

Ancak, insan haklarının hukuki değer taşıması ile Anayasa’da veya yasalarda içerilmesi 

arasında pek bir ilişki yoktur. Onlar her durum ve şartta değerini korurlar. Anayasa ve 

yasalarla güvenceye alınmamış hatta hukuk kurallarınca yasaklanmış bazı hususlar insan 

haklarının kapsamına alınabilir. Yargıç, uygulayacağı hukuk kuralında böyle bir durum söz 

konusu ise yorum faaliyetiyle o hukuk kuralının anlamını insan haklarıyla uyumlaştırmak 

durumundadır650. Bu uyumlaştırma eylemini “Anayasa’nın 138.Maddesi: Anayasaya Uygun 

Yorum” da açıkladığımız gibi “anayasaya uygun yorum” kavramı altında incelemek 

mümkündür. AİHS kurallarının Anayasanın 90. maddesi gereğinde Anayasaya aykırılığı ileri 

                                                             
649 Gören, 1995,  s. 32. 
650 Metin, 2002, s. 92, 96. 
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sürülemeyeceğine göre, vergi hukuku kurallarının Anayasa dışında AİHS kuralları ile birlikte 

düşünülerek yorumu yapılmalıdır651. 

Temel haklar, devletin etki alanları karşısında bireyin toplumsal özgürlük alanının anayasal 

garantileridir. Temel hak, birey haklarıdır ve devletten önce gelir652. Anayasaya uygun yorum 

yapan veya diğer bir deyimle anayasal ilkeler temelli amaçsal yorum yapan vergi yargıcı, 

vergi hukuku kralının uygulamasına yön verirken, vergisel açıdan “dokunulmaz, 

devredilemez, vazgeçilemez temel haklar ve özgürlükler”i sınırlamanın sınırlarını dikkate 

almalıdır. Çünkü her vergilendirme eylemi, ilgili olduğu hakkın üzerinde sınırlandırıcı etkiye 

sahiptir. Bu haklar öyle sınırlandırılmalıdır ki, sınırlandırma, “ölçülü”, “elverişli”, “zorunlu” 

olmalı ve “hakkın özü” ne zarar vermemelidir.  

Gönen, söz konusu sınırlamanın sınırlarını şöyle açıklar:  

1-““Ölçülülük(oranlılık) ilkesi”, sınırlamanın sınırları içinde en önemli olanıdır. Bu ilke, araç ile 

amaç arasında mantıklı bir ilişki istemektedir. Amaç çok genel nitelikte tutulmamalı somut 

olarak belirlenmelidir. Amaç ne kadar somut olarak gösterilirse, oranlılık ilkesinin öğelerinden 

biri olan zorunluluğun varlığı o kadar çok kabul edilir. 

2- “Elverişlilik”, devletin müdahale ile yarattığı durum ile güdülen amacın gerçekleşmiş olarak 

değerlendirildiği durumun, günlük yaşam deneyimlerinden çıkarılan bir nedensellik bağı 

içinde bulunmaları anlamına gelmektedir. Sadece sonuca götürecek vasıtalar meşrudur. 

3-“Zorunluluk”, bir önlem elverişliyse ama daha az külfet veren, yani daha ılımlı olan bir araç 

varsa zorunlu değildir. güdülen amaca ulaşmak için daha az külfet veren başka bir araç 

yoksa, o araç zorunludur. Yasa koyucu eşit derecede uygun araçtan aynı zamanda en hafif 

müdahaleyi mümkün kılanı seçmek zorundadır. Eğer daha hafif, eşit derecede uygun bir araç 

varsa, daha ağır araçlar zorunlu, gerekli değildir, aşırıdır.  

4-“Öz Kriteri” nispi öz teorisi ve mutlak öz teorisi olarak iki açıdan savunulur. 

a-“Nispi Öz Teorisi”ne göre, öz sadece her temel hak için değil, her somut olay için ayrı 

belirlenmelidir. Temel hakka somut bir durumda daha az değer biçilmesi gerekiyorsa 

dokunma söz konusu değildir653. 

b-“Mutlak Öz Teorisi”, özü durağan ve somut olay ve durumdan bağımsız olarak 

anlamaktadır. Bu anlamıyla öz, temel hak çekirdeği, temel cevher, en küçük  içerik, en küçük 

                                                             
651 Gören, 1995,  s. 18. 
652 Gören, 1995,  s. 15. (Dip not: Pieroth B., Schlink B., Grundrechte s.19)  
653 Gönen, 2007, s. 52. 
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pozisyon v.b. kavramlarla ifade edilmektedir. Ama neyin dokunulmaz olarak kalması gerektiği 

bu güne kadar net bir şekilde belirlenememiştir654.  

Temel hakların sınırlandırılmasında diğer bir ölçüt, temel hakların kötüye kullanılması 

karşısında korunmasıdır. Kötüye kullanılma durumunda bu haklar sınırlandırılabilir. Bir 

hakkın kötüye kullanılması, o hakkın anlamının tersine çevrilerek kullanılması demektir655. 

Anayasanın 14. maddesinin birinci fıkrasına göre, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden 

hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına 

dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde 

kullanılamaz.  

2. fıkrada ise bir yorum kuralı yer almaktadır: Buna göre, Anayasa hükümlerinden hiçbiri, 

Devlete veya kişilere,  Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya 

Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette 

bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Yani bir hak ve özgürlüğün Anayasada 

yer almış bulunması, bunun taşıyıcısının temel hak ve özgürlüğü yok etme amacıyla 

faaliyette bulunmasına, bu faaliyetin de meşru sayılmasına olanak vermez. Bu yorum kuralı 

ile Anayasa, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağını güçlendirmektedir656.   

3- Adalet 

1970 li yıllardan itibaren, birbirinden farklı ilkeler üzeride kurulmuş üç temel adalet anlayışının 

savunulduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, rasyonalist doğal hukuk(Kant) ve sosyal 

sözleşmeci liberal teori geleneğini takiben geliştirilmiş bulunan ve günümüzde Rawls 

tarafından temsil edilen eşitlikçi ya da refah devletçi liberalizmin adalet anlayışıdır. İkincisi 

yine rasyonalist doğal hukukçu bir çizgide ancak sözleşmeci yerine klasik(liberteryen) bir 

liberal görüş(Locke ve özellikle Hume) çizgisinde geliştirilen günümüzde Hayek ve Nozick 

tarafından temsil edilen özgürlük temelli adalet anlayışıdır. Sonuncusu ise Rawls’un adalet 

anlayışına tepki niteliğinde ortaya çıkmış bulunan, birey yerine grup veya toplum 

refahını(iyiliğini) esas alan komüniteryenlerce(McIntre, Sandel, Walzer) geliştirilmiş adalet 

anlayışıdır. Mill ve Bentham’da ise adalet, toplumsal mal ve hizmetlerin toplum üyeleri 

arasında, sosyal yararı maksimize edecek, en fazla refahı sağlayacak biçimde paylaşılması 

ile gerçekleşecektir657. Bu fikirler, “objektif adalet”, anlayışıdır ve kişinin özelliğini değil, onun 

                                                             
654 Gönen, 2007, s. 52. 
655 Gören, 1995,  s. 42. 
656 Polatcan, 1989, s. 85. 
657 Balı, 2005, s. 144,145, 187. 
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bu özelliğine uygun olarak somut durumlarda yerine getireceği ilişki biçiminin özelliğini 

gösterir658. 

Thomas Hobbes’un sisteminde de sözleşmeye uymamak adaletsizliktir.  Kant, “şerefli yaşa, 

kimseye zarar verme, herkese payına düşeni ver” ödevlerini içeren bir adalet anlayışının 

savunmasını yapmıştır 659 . Bu fikirler, “sübjektif adalet”, anlayışıdır ve erdem anlamında 

kişisel bir özelliği deyimler660.   

Diğer bir ayırım, denkleştirici ve dağıtıcı adalet kavramları çerçevesinde yapılmaktadır. 

Aristo’nun “denkleştirici adalet” anlayışı,özellikle bireyler arasındaki eşya ve hizmetlerin değiş 

tokuşunda uygulanır. Hiç kimse verdiğinden daha çok almamalı, bunun sonucu olarak daha 

üstün olmamalıdır. Zarar verenin zararı karşılayacak ölçüde tazminat ödemesi, suçla ceza 

arasında uygunluk bulunması hep bu tür adaletin gereğidir. “Dağıtıcı adalet”, denkleştirici 

adaletin salt eşitliğe dayanmasının adaletsizlik yaratabileceğini ve bu duruma müdahale 

edilmesini öngörür. Örneğin,zengin-fakir ayrımı gözetmeksizin herkesten aynı oranda vergi 

alınması adaletsizliğin ta kendisidir. “Hakkaniyet”, işte bu somut ve özellikli olaylar göz 

önünde tutularak adaletin uygulandığı eşitlik durumudur661.   

Adalet ve hukuk kavramları arasındaki ilişki genel olarak üç türlüdür: Birincisi adaletin 

hukukun son amacı olarak ele alınmasıdır. Diğeri de adaletin hukukun bir fonksiyonu olarak 

görülmesidir. Bir başka görüş de adaleti hukuku meydana getiren başlıca unsurlardan birisi 

olarak ele alır. Böylece adalet hukukun hem unsuru, hem fonksiyonu, hem de son amacı 

olarak çok yönlü bir yapıya sahiptir662.   

Hukukun adalete uygunluğunu ölçtüğümüz zaman adalet deyimini bir norm olarak, hukuk için 

bir ölçüt olarak kullanmaktayız. Bu bakımdan adalet sözcüğünün iki anlamı vardır: 1- Etik 

bakımdan adalet, yani en yüksek erdem anlamındaki adalet. 2- Hukuk duygusuna uygunluk 

anlamındaki adalet663.  

Hukuki adaletin içinde akıl yürütmenin kendisinin de önemli bir yeri vardır: Hukuki akıl 

yürütmeyi temellendiren dağıtıcı adalet fikri olup adaletin özünü belirleyen eşitlik fikridir. 

Eşitlik ise orantılılık ve paylaştırma ile bağlantıdadır. Eşitlemek için ifade edilmiş değerler 

niceliksel olmayıp nitelikseldir. Bu yüzden de daima değişik yorumlamaların ve tartışmaların 

konusunu oluşturur. Ancak bu değerlerin onu kim yorumlarsa ona göre düzenleneceği 

                                                             
658 Çeçen, 1975, s. 39,40. 
659 Güriz, Hukuk Felsefesi, 2007, s. 64. 
660 Çeçen, 1975, s. 39,40. 
661 Öktem & Türkbağ, 2001, s. 69-71. 
662 Çeçen, 1975, s. 99. 
663 Hirş, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, 2001, s. 170. 
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anlamına gelmez664. Akıl yürütme kuralları, hukuki kararların objektiflik karakterini oluşturur. 

Objektiflik ise eşitlik amacı için vazgeçilmez bir koşuldur.      

B- İlkesel Amaçsal Yorumun Karakteri 

Rand, ilkenin diğer doğruların dayandığı temel, asıl ve genel doğru olduğunu ve çok fazla 

sayıda somut şeyi içine alan bir soyutluluk anlamına geldiğini söyler. Ona göre, ahlaki 

bozulmanın göstergesi, amaçların bulunulan an ile ilgili somut şeylere indirgenmesidir ve 

dağılan bir bilincin dışa vurumu ise ilkelere dayalı olarak düşünme ve davranma 

yetersizliğidir665. Aynı bakış açısı, vergi hukuku alanında yapılacak bir yorumun niteliğinin 

analizi için de söz konusu olmalıdır. Vergi hukuku alanında yapılan bir yorum için mantıksal 

tutarlılık ne kadar önemli ve ekonomik ve sosyal yaşamın gereklerine cevap vermek ne kadar 

gerekli ise, her ikisinin değerler sistemi tarafından olumlanması, meşruluklarının ileri 

sürülebilmesi açısından zorunludur. 

“İlkesel amaçsal yorum”,  ilkeler-hukuk kuralı sistematiğine dayalı yorumdur. Bu yorumda 

Anayasa ve anayasal ilkeler devreye girer. Bir vergi hukuku kuralı, ekonomik gerçeklikleri 

çözümleyecek biçimde yorumlanabileceği gibi, aynı zamanda taşıdığı değerleri içerecek 

biçimde de yorumlanabilir. Derin vergi hukuku bilincini temsil eden ilkelerle vergi hukukunun 

kavram sistematiğinin ilişkisi, ilkesel amaçsal yorumun bir parçası olmalıdır. Çünkü hukukun 

temel amacının hakların korunması ve adaletin temini olduğunu varsayan bakış açısına göre, 

hukuk bütünlüğü, sadece kurallarda yer alan kavramların anlamsal ve kavramsal bir 

bütünlüğünü değil, temel hukuksal yönelimlerin ve koruduğu hukuki değerlere ulaşma 

amacının da bütünlüğe dahil edilmesini içerir. İlkelere dayalı amaçsal yorum, aynı zamanda 

ilgili vergi hukuku kuralının ideal ve anayasal değerlerce meşrulaştırılarak geçerlilik 

kazandırılması anlamına gelmektedir.    

Sözer, amaçsal yorumun yasanın dayandığı temel ilkeler esas alınarak yapılması gerektiğini 

savunur ve metin bir yorumun çekirdeği, amacı ve ona bağlı hukukun temel prensiplerinin, 

çevresi olduğu benzetmesini yapar666.  Çeçen de benzer şekilde, hukuka yön veren amacın 

adalet olduğunu savunur. Bu şekilde bakıldığında, adaletin her zaman her yerde geçerli olan, 

yasaların evrensel ruhunu temsil ettiği kabul edilmektedir. Hukuka uyruk olanların, ahlak 

duygularına, insanlık anlayışlarına uymayan hükümler hukuk normu değildir. Hukuk 

                                                             
664 Metin S. , 2002, s. 254. 
665 Rand, 2004, s. 183. 
666 Sözer, 2008, s. 75. 
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düzeninin asgari geçerliliği, kişilerin adalet duygularının hukuk normları tarafından tatmin 

edilmelerine bağlıdır667.  

Oder’e göre, temel hak ve özgürlük normlarının sistematik yorumu, hukuk kuralının nasıl 

uygulanacağının açıklık kazanmasında önemlidir. Bu noktada, kanunun yorumu, temel hak 

ve özgürlüklere ilişkin Anayasa normunun yorumuna uygun olmak zorundadır668. 

Bu durumda, ilkesel amaçsal yorum, sadece anlam belirleme işlemi değil, aynı zamanda ilgili 

hukuk kuralının ideal ve anayasal değerlerce meşrulaştırılarak geçerlilik kazandırılması 

anlamına gelmektedir.    

Hukukun genel ilkelerine başvurarak yorum yapmak, yorumun yollarından birisidir. Örneğin, 

dağıtıcı adalet anlayışı çerçevesinde değerlendirilebilecek ödeme gücü ilkesinin vergi 

hukukunda büyük bir önemi vardır. Bu prensipten her hangi bir sapma eşitlik ilkesinden de bir 

sapma anlamına geleceğinden669  vergi hukuku kuralı yorumlanırken ödeme gücü ilkesini 

dikkate almayan yorumlardan uzak durmak gerekir.  

Oder, ilkesel amaçsal yorumun zayıflık ve çelişkileri bulunduğunu belirtir ve bunları şöyle 

sıralar670: 

1-En büyük güçlük, bir hukuk kuralının tek bir amacının değil, birden çok, birbirleriyle yarışan 

ya da çatışan amaçlarının olabileceğidir….Yargıç, farklı amaçlardan birisini temel amaç 

olarak belirlemek zorundadır. Yargıcın bu değerlendirme ve tartım süreci, yargıcın hukuk 

politikasına ilişkin tercihlerini yoruma katabileceğinden, amaçsal yorumun nesnelliğini 

sarsabilir....Amaçsal yorum, ilkelere dayanarak hukuk kuralını aydınlatma savını öne 

sürerken, aslında ilkeyi de aydınlatmak zorundadır…eşyanın doğası yaşamın gerçekliğine ve 

iyi sınanmış bir neden-sonuç ilişkisine olabildiğince uygun yorumlanmalıdır…Tersine 

yaklaşımlar, eşyanın doğasını yarı-mistik niteliğe sokar ve yargıcın öznelliğine bağımlı kılar.  

2-Amaçsal yorumu sarsacak en temel soru, bir hukuk kuralının amacının diğer yorum 

yöntemlerinin desteği olmadan nasıl yanıtlanabileceğidir. Bir hukuk kuralı, lafzi ve sistematik 

unsurlar dikkate alınmadan veya onlardan bağımsız olarak bir amaç taşıyabilir mi? 671.”   

Hukukun nasıl bütünlüklü bir sistem olduğu varsayılıyorsa aynı şekilde hukuksal akıl yürütme 

için aynı varsayım yapılabilir. Yorum yöntemleri birbirlerinin anti tezi değildir. Diğer yorum 

yöntemleri ile ilkesel amaçsal yorum birbirlerini tamamlarlar. İlkesel amaçsal yorumun diğer 

                                                             
667 Çeçen, 1975, s. 102. 
668 Oder, 2010, s. 63,64. 
669 Heinrich & Moritz, 2000, s. 146. 
670 Oder, 2010, s. 112-114. 
671 Alıntı: Müller, 2009, s. 12,13. 
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yorum yöntemlerinden bağımsız olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Bütün yorum 

yöntemleri tek bir yorum eyleminin parçalarıdır. Bu bakış açısı, ilkesel amaçsal yorumun 

zayıf yönlerini sorun olmaktan çıkartır.  

Eğer genel olarak yorumlarda ve özellikle yargı kararlarında bir zayıflık aranıyorsa, 

yorumcunun/yargıcın etik sorumluluğunda aranmalıdır. Etik sorumluluk öncelikle 

gerekçelendirmeyi gerektirir. Çıkarımın dayanağı olan çatışan hipotezler, varsayımlar, ilkeler 

arasında yapılan tercih gerekçeli olarak açıklanmalıdır. Bu tercih ile sonuç(yargı kararı) 

cümlesine ulaşıncaya kadar yürütülen düşünme süreci de açık ve ayrıntılı şekilde ortaya 

konmalıdır.  

Yorumcunun/yargıcın diğer bir etik sorumluluğu, söz konusu olayın ve ilgili vergi mükellefinin 

vergi ödev ve sorumluluğuna ilişkin stratejisinin olay özelinde değerlendirilmesidir. Yargıç, 

vergi mükellefinin dürüst davranıp davranmadığı, olay ile hukuki şekil arasında uyuşmazlık 

olup olmadığı, mükellefin yasanın terimlerinin anlamlarını kötü niyetle çarpıtıp çarpıtmadığı 

gibi hususlara cevap aramalıdır.      

Belirttiğimiz gibi, ilkesel amaçsal yorum, anayasal ve yasa içinde yaşayan değerlere uygun 

yorumdur. Anayasa Mahkemesi veya AİHM kararlarında somutlaşmış ifadelerle, vergi 

kanunlarını uygulamakla görevli birimlerin eşit durumda olanlara eşit işlem yapmak veya eşit 

durumda olmayanlara sanki eşitmiş gibi işlem yapmamak yasa içinde yaşayan değerlerden 

birisidir672. Buna uygun yasa yorumuna Danıştay Dokuzuncu Daire’nin 12.12.2001 tarihli ve 

E.2001/278, K.2001/4848 no’lu kararı673  örnek olarak gösterilebilir: Kararda, LPG’li araçların 

diğer araçlara nisbetle muayene harçlarını 20 kat daha fazla olarak belirleyen, 05.07.2000 

Tarih ve 24100 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 13.06.2000 tarih ve 2000/866 Sayılı BKK 

Kararı iptal edilmiştir. Karar’a göre, harçlar, kamu hizmetlerinden yararlananların bu hizmetler 

dolayısıyla hizmetin maliyetine bir ölçüde katılmak üzere ödedikleri meblağlardır. Gerek 

LPG’li gerekse diğer araçların muayenesinde hiçbir hizmet farkı bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla, eşitlik ilkesi gereğince her iki tür araçtan da eşit tutarda harç alınması 

gerekmektedir. Bu gerekçe ile eşitlik ilkesine uygun olmayan BKK iptal edilmiştir. 

 

 

                                                             
672 Ateş, 2006, s. 121. 
673 T.C. Danıştay Başkanlığı, 2001, http://www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp, 08.06.2001; Erişim: 19.07.2010. 



213 

 

C- İlkesel Amaçsal Yoruma Husserl’cı(Fenomenolojik Yöntemin) Katkısı  

Husserl, “fenomenolojik yöntem” olarak anılan ve bilginin özüne, saf bilgiye ulaşma 

imkânlarını inceleyen felsefi yöntemin kurucusudur. Husserl’in ifadesiyle, nesnelerin 

kendilerine, özlerine dönüş niteliği taşıyan bir yaklaşım biçimi, varlıkların kurucu, yaratıcı, ilk 

ve asıl anlamında yapılaştırıcı özüne inmek isteyen yöntemdir674.  

Husserl, Descartesçı şüphe yöntemini kullanır: “Varlıklar gerçekten olduklarını varsaydığım 

şeyler midir? Varlığın kendisini tüm nesnel gerçekliğiyle kavrıyor muyum?”. Bundan 

şüpheliyim. Ancak şüphe etmediğim bir şey var ki, o da benim bunu kavramak için 

düşündüğümdür. İçimde üzerinde düşündüğüm şeyle ilgili oluşan bir imge vardır. Bu 

gerçekliğin varlığından şüphe edemem. İçimde oluşan imge (algı), dış gerçekliğin kendisi 

değil ama onun benim içime indirgenmiş şeklidir. Bu indirgemenin objektif ve saf haline 

ulaşmam mümkündür. Bunu da fenomenolojik indirgeme ile yapabilirim675. İndirgeme yoluyla 

elimde olan bendeki algı, dışta bana verilmiş olan gerçek varlığı ölçebileceğim, onu varolan 

şey olarak varsayabileceğim bir araçtır676. Husserl şu örnekle konuyu açıklar: Saf görmeyle 

kırmızı düşüncesinin anlamını, imge olarak kırmızıyı, şu ve bu görmede kendisiyle özdeş 

geneli kavrıyorum; artık tekler, şu veya bu kastedilmiyor, kastedilen kırmızının kendisidir. 

Kırmızının her hangi bir tonuna baktığımızda, biz ona o genel kavramsal kırmızıyla(kırmızı 

imgesiyle) ölçerek kırmızı diyoruz677.  İndirgeme yapılana kadar,  olan şeyler alanında yani 

reel alandayız. Husserl bu alana aşkın alan diyor. Çünkü reel alan, orada olan ancak hiçbir 

zaman olduğu gibi kavranamayan dışsallıktır. İndirgemede bu gerçek bilinmeli ama ayraç 

içine alınmalı ve bizi hiç ilgilendirmemelidir. Biz, önyargılarımızdan sıyrılmış, saf algımızı elde 

etmeye odaklanmalıyız. O algı bizi bir soyutlamaya, imgeleştirmeye götürür. Ve sonraki ilgi 

alanımız, elde edilen kuram ve soyutlamaya dayanarak çıkarımlara gitmemizdir.  

İşte bu nokta, vergi hukuku alanına taşındığında, reel ekonomik ve toplumsal alanın yorumcu 

açısından salt olarak kavranamayacağı, ancak o alanın fenomenlerinin gözlenerek, salt soyut 

indirgenmiş biçimi durumunda olan hukuk sisteminin o reel alanın temsilcisi ve ölçü birimi 

halinde kurgulanabileceği söylenebilir. Eğer hukuk salt bir soyutlama ise, yorumcu açısından 

bunun önemi, hukukun olaylardan soyutlamaya kadar giden yolda tümevarımcı, 

soyutlandıktan sonra tümdengelimci bir mantıksal analizin konusu olacağının bilinmesidir. 

Husserl’ın bilgi edimlerini tanımlarken belirttiği şekliyle yorum yapmak, bağlantılı, teleolojik 

birliktelikleri görmek, güçlü olanı zayıfın yerine geçirme, olanı güçlendirme, onaylama ve 

                                                             
674 Balı, 2005, s. 169. 
675 Husserl, 2003, s. 33,34. 
676 Husserl, 2003, s. 58,62. 
677 Husserl, 2003, s. 81,82. 
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bunların karşıtlarına ilişkin bağlantılar ortaya koymaktır. Yorum nesnel gerçekliğe ilişkin 

tasarım, inanç, anlama edimlerinin mantıksal olarak birbirine bağlanmasıdır.     

Hukukta yapılan işlem hukuk kuralının temsil ettiği modele uygunluğun veya aykırılığın 

saptanmasıdır. Hukuk uygulamasında pozitif norm, iyi-kötünün değil toplumsal yaşamda itaat 

edilen şey olmasının karşılığıdır.  

O halde uyulması zorunlu olan şey nedir? İlkesel amaçsal yorum, buna cevap verir.  

Yorumcu açısından bunun açılımı, Husserl’ın “öz çözümlemesi (eo ipso)” ile ilgili 

söyledikleridir. Öz çözümlemesi genel çözümlemelerdir. Öz bilgisi, öz, nelik üzerine, genel 

nesnelere yönelmiş bilgidir.  Burası ise “a priori” den söz etmenin meşru olduğu yerdir. A 

priori bilgi, saf olarak genel özlere yönelen, geçerliliğini sırf özden alan bilgi anlamına gelir. 

Ana hedef, kendi kedisine yeten ilkesel formları ve bu kendinde verilmişler yoluyla da ilkesel 

anlam iddiasıyla ortaya çıkan mantığın, etiğin ve değer felsefesinin kavram ve yasalarını 

gerçekleştirmek, değerlendirmek ve varılan sonuçları gözden geçirmektir678. 

Husserl’ın mantıksal açıdan fenomenolojik değerlendirmesi; anlam kategorilerini ortaya 

koymak, anlam örgüsünün formunu belirlemek, anlam modifikasyonunun temel formlarını 

saptamak, salt dilsel ve anlam bilimsel kategorileri ortaya çıkarmak, anlam işlemlerinin eski 

anlamlarına dayanarak yeni anlamlar oluşturulması açısından, anlam formlarını bulmak, 

temel formların kapalı bir sistemini oluşturmak, yolu ile olur. Bu süreç hukuksal araştırma 

alanına da uygulanabilir. Soru “hukukun özü nasıl kavranabilir ve bu öz pozitif hukuka nasıl 

yansımış olacaktır?” bu soruya dayalı hukuka ilişkin indirgeme, hukuku düzen ve insana 

saygı kavramlarına ulaştırır. Hukukun öznesine ilişkin indirgeme yapılacaktır. Bu aşamada 

hem hukuktaki hem de hukuka yönelen bilinçte bir saflaştırma yapılacaktır679.  

Fenomenolojik indirgemede, söz konusu olan, açık genellikleri, türleri, nitelikleri açık ve seçik 

bir şekilde gören, “ideleştiren soyutlama”dır 680 . Fenomenolojik indirgeme aşamasındaki 

düşünce durumunda, görünenin kendisi nesne olur. Görünen saf verilmiş olan şeydir. Bu saf 

verilmiş olan şeydeki genel en son anlamı, olanağı, özü ortaya çıkarmak bir indirgeme 

eylemidir. Söz konusu eylem değer ve değerlendirme arasındaki karşılıklı ilişkiyi sorununu da 

çözmelidir681. İşte bu noktada Husserl’cı açıdan hukuk idesinin kurulmasının, yaşantımızda 

verilmiş bir şey olarak, hukukun görünen, olan, bizzat uygulanan, yani yürürlükteki ve geçerli 

                                                             
678 Husserl, 2003, s. 76,77. 
679 Işıktaç, Hukuk Felsefesi, 2004, s. 338,339. 
680 Husserl, 2003, s. 36. 
681 Husserl, 2003, s. 43. 
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haldeki durumuyla incelenmesi, bunun üzerinden soyutlanması, özünün ortaya 

çıkarılmasının sağlanması olarak görmek gerekir.  

Konunun vergi hukukunda yorum boyutu açısından önemini Husserl’ın “doğal ve felsefi 

bakış” olarak adlandırdığı noktadan açıklamanın yerinde olacağını düşünüyoruz. “Doğal 

bakışta(bilimsel bakış)”, yorumcu, deneylerin bize sunduklarını esas alır:  “Deneyin sağladığı 

itilimleri izleyerek ,doğrudan doğruya yaşanandan(algılanandan ve anımsanandan) 

yaşanmışı çıkarırız; genelleme yaparız, sonra yeniden genelleştirilmiş bilgiyi tek tek 

durumlara uygularız veya çözümsel düşünmeyle genel bilgilerden yeni genellikle çıkarırız. 

Bilgiler, birbiri arkasına sıralanma biçiminde birbirini izlemezler, birbiriyle mantıksal bağlantı 

içine girerler, birbirinden çıkarlar, birbiriyle “uyuşurlar”, mantıksal güçlerini adeta artırarak, 

birbirlerini doğrularlar. Diğer yandan bilgiler çelişme ve çatışma ilişkisine de girerler, birbirine 

uygun düşmezler, güvenilir bilgi yoluyla ortadan kaldırılırlar, sırf bir iddiaya 

indirgenirler…..Çok anlamlı sözler söyledik, yanlış çıkarımlar yaptık, yanlış saydık, veya 

yanlış hesap yaptık. Bunun farkına varıldığında, biçimsel tutarlılığı ortaya atıp, çok anlamlılığı 

v.b. şeyleri ortadan kaldırırız. Veya çelişmeler, deneyim sunduğu güdüleme bağlantılarını 

rahatsız eder: Deneysel temeller deneysel temellerle çatışır. Bu durumda, farklı belirleme ve 

açıklama olanaklarının temellerini gözden geçiririz, zayıflar güçlülere boyun eğmelidir ve 

güçlüler ayakta kaldıkları sürece geçerliliklerini sürdürürler…….Doğal bakışta çok doğal olan 

bilgi, felsefi bakışta birden bire bir giz olarak karşımızdadır. Doğal düşünme, anlam ve anlam 

geçerliliklerinin a priori ilişkilerini, nesne olarak nesneye ait a priori yasallıkları, biçimsel 

genellik içinde, araştırma konusu yapar; saf bir gramerin ve yüksek düzeyde saf mantığın, 

düşünme sanatı ve özellikle bilimsel düşünme öğretisi olarak bir normatif ve pratik mantığın 

doğmasına yol açar682.”  

Husserl, tümevarımcı tümdengelim düşünme metodunun bilimsel yöntemin temelinde yer 

aldığını gösteriyor. Deneylerden genellemelere gideriz, genellemelerle açıklama yaparız. 

Açıklama yetersiz veya diğer alternatif açıklamalarla çelişkili olduğu taktirde güçlü olanı tercih 

ederiz veya güçlü açıklamaya ulaşmak yine deneye dayalı genelleştirme geliştiririz. Böylece 

bilgiye ulaşırız. Sonuç olarak ulaşılacak nokta, “a priori” yasallıklar, biçimsel genellikler, 

normatif ve pratik mantıksal analizdir. Bu yaklaşım, hukuksal anlamda ele alındığında a priori 

yasallıklar açısından Hart ve Dworkin’in; biçimsel genellikler, normatif ve pratik  mantıksal 

analiz açısından Austin ve Kelsen gibi formalistlerin geldiği noktadır683.  

                                                             
682 Husserl, 2003, s. 46,47. 
683 Ayrıca, bunun vergi hukukunda açık sistematik yorum ve meşru kıyas konusunda yaptığımız tartışmalarla bağı 
bulunmaktadır. Vergiyi doğuran olayla yasanın anlamı arasındaki ilişki araştırıldığında, ekonomik hayatın parametleri 
değiştikçe yasaya verilen anlamın da değişebileceğini belirtmiştik. Buradan kıyas tartışmalarına girildiğinde, kötü niyetli 
vergi mükellefinin vergiden kaçınmak için vergi kuralının anlamını lehine çarpıtma hilelerinin ispatlanması için ve kuralın 



216 

 

Husserl, doğal bilginin yetersiz kaldığı ve felsefi belirsizlikle dolu alanı geliştirdiği 

fenomenolojik yöntemle tıpkı bir doğal bilgi gibi nesnelleştirmekte ve belirsizlikleri 

elemektedir. Bu noktada, vergi hukuku yorumcusuna da yaptığı yorumun metodu, biçimi ve 

çerçevesi açısından rehberlik etmektedir.  Husserl’ın anlatımıyla, fenomenoloji, görerek, 

aydınlatarak, anlam belirleyerek ve anlam yaparak yol alır. Fenomenoloji karşılaştırır, ayrım 

yapar, bağlar, ilişkiye sokar, parçalara böler, öğelerine ayırır. İlkeler olarak nesneleştirici 

bilimin olanaklılığına egemen olan temel kavram ve ilkeleri açıklayan(ama sonuçta kendi 

temel kavramlarını ve temel ilkelerini reflektif aydınlatmanın nesnesi yapan) fenomenoloji, 

nesneleştirici bilimin başladığı yerde biter684.  

Bu noktadan hareketle, vergi hukukundaki fenomenolojik indirgeme, yasayanın derin bilinci 

ve üst düzey normların ve ilkelerin oluşturulması için kullanılabilir. Böylece, yorumlanacak 

nesne olarak o kuralın özdeşi mahiyetindeki vergi hukukunun ruhunu, yaşayan bir varlığa 

dönüştürülür.  Bu temeller düzeyindeki anlamlandırma, fenomenolojik indirgemenin 

konusudur. Yorum ise sonradan hukuksal olaylarla indirgenen ilkeler ve değerler arasındaki 

bağın ortaya konulmasıdır.     

Austin ve Kelsen’ci yaklaşımın içindeki kapalı lafzi yorum ve kapalı sistematik yorum ve 

kapalı tarihi yorum yönteminde sınır mevzuattır. Ancak bize göre, sadece mevzuata 

bağlanmak, Husserl’ın yaklaşımının değerler sisteminin analize dahil edilmesini ihmal eder. 

Çünkü, mevzuat hakkında yorum yapmak, onun özü olan değerlerle temas halinde olmayı da 

zorunlu kılmak demektir. Fenomenolojik yöntem hem mevzuata ve aynı zamanda değer 

analizine bağlılığı gerekli kılar. Çünkü kural, içeriksiz bir biçimden ibaret değildir. İnsan 

davranışlarının standardı olarak bilinçte yer alan bir değerlendirme ölçüsünü taşır.  

Austin( ve Kelsen’in) eksik yönü olarak gördüğümüz hukuku olgu ve değerden soyutlayan 

yaklaşımı, Furtun, “hukuk sayesinde, ahlak alanındaki, ilahi alandaki bireysel anlamlar 

bütünleşmekte ve kurumsal bir yapı oluşmaktadır. Bu bütünsel anlam hukuk sistematiği 

tarafından gerçekleştirilir685” ifadesiyle onlar adına tamamlar. Bize göre, aynı anda Husserl ile 

Austin ve Kelsen arasındaki eksik bağı da tamamlamaktadır.  

Husserl’ın düşünme metodolojisinde yaptığını Hart ve Dworkin hukuk alanında yapmaktadır. 

Bunların görüşleri, ilkesel amaçsal yorumun karakterinin belirlenmesine hizmet etmektedir.      

                                                                                                                                                                                              
anlamının ekonomik yaşamın realitesine uygun olarak belirlendiği açık sistematik yorumun uygulanabilmesi için  
“Husserl’ın doğal bakışı” önemli bir ışık sağlar. 
684 Husserl, 2003, s. 82,83. 
685 Furtun, 1997, s. 55. 
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D- Hart Ve Dworkin’in Yaklaşımlarının İlkesel Amaçsal Yorum 

Yöntemine Sağladığı Katkılar 

1- Hart’ın Birincil ve İkincil Kuralları 

Hart, hukuk sistemini birincil ve ikincil kurallar olarak adlandırdığı bir kurallar bileşimi olarak 

görür. Bu ayırım, hukuku nasıl anlayacağımız konusunda anahtar bir rol üstlenirler. Hart’a 

göre, bu iki kavram sadece hukuki değil, aynı zamanda politik karakterdedir686.    

“Birincil kurallar” davranış kuralı koyan ve bireye belli bir biçimde davranmak ya da belli 

biçimde davranmaktan çekinme yükümlülüğü getirmek suretiyle görevler yükleyen 

normlardır. “İkincil kurallar” ise birincil kuralların varlığını saptamak, onları sisteme sokmak 

yani yaratmak, değiştirmek ve ortadan kaldırmak ayrıca uygulamalarını denetlemek yetki ve 

gücü sağlayan normlardır687.  

Metin(Sevtap)’ın Hampstead ve Freeman’dan aktardığına göre, Hart, pozitif hukuk kurallarını 

Kelsen’in temel normuna benzeyen bir üst norma dayandırmaktadır. Tanıma kuralları hukuk 

sisteminin diğer normlarının ne şekilde geçerli olduğunu gösteren ve iskeletini meydana 

getiren kriterlerdir 688 .  Bir hukuk kuralı tanıma kuralının belirlediği ölçüte göre yürürlük 

kazanmışsa geçerlidir. Diğer kuralların geçerliliğini değerlendirmede de bize kriter sağlayan, 

sistemin nihai yani son ve en üstünde yer alan bu tanıma kuralıdır. Tanıma kuralının varlığı 

mahkemelerin, resmi görevliler ve vatandaşların pratikleriyle oluşturulmuştur689 .  Böylece 

Hart, hukukun yalnızca dıştan bir sosyal bir baskı aracı olmadığını aynı zamanda kuralların 

tüm toplumun ve hukuku uygulamak ve yerine getirmekle görevli olanların bu kuralları içten 

kabul etmeleri gerektiğine işaret etmektedir690.     

Metin(Sevtap)’in Khatchaddourian ve Dawies’den aktardığına göre, yetki bahşeden ikincil 

kurallar bir ülkenin anayasasında yerleşiktir. İkincil kuralların yardımıyla hukuki organların 

faaliyet ve eylemleri meşruluk kazanır, hukuki zemite oturur. Hart, yapmaya çalıştığı birincil 

ve ikincil kural ayırımı bunların bir diğerine indirgenemeyeceğinin altını çizmektedir. Hart, 

ikincil kurallar kurucu nitelikte olmasına rağmen somut davranış düzenleyen birincil normlara 

nazaran ikincil kaldığını belirtir. Birincil kuralların varlığını açıklamak ve gerektiğinde 

değiştirebilmek için daha soyut olan ikincil kurallara gerek duyulmaktadır. Bunun sonucunda 

yargıcın somut olaya uygun hukuk normunun bulması ve olayın şartları gerektiriyorsa 

                                                             
686 Eisele 1987, s. 378. 
687 Işıktaç, 2004, s. 119,120. 
688 Aktaran: Metin, 2002, s. 83. 
689 Hart, 1961, s. 44,45. 
690 Metin, 2002, s. 83. 
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sistemin içinde kalarak normun anlamsal kapsamını yorum yoluyla değiştirilebilmesi olanaklı 

olmaktadır. Yargıcın bu faaliyeti uygulamaya yönelik bir yetki kuralı çerçevesinde 

gerçekleşmekte ve bu yetki kuralı ikincil özellik taşımaktadır. Somut durumda birincil 

normların varlığını olanaklı kılan koşulları belirleyen ikincil kurallardır ve böylece birincil 

normlar, yetkilendirilen hukuk organlarının yaptıkları düzenlemeler ve yargıçların kararları ile 

gerçekleşmektedir 691.  

Hart’a göre, birincil kurallar statiktir. Bu dezavantajı, ikincil kurallar giderir. İkincil kurallar 

birincil kuralları gözden geçirme, eleme yahut yenilerini yaratma gücü verir 692 . İkincil 

kuralların 3 türü bulunmaktadır: Birinci türü, bozulan hukuk düzeninin hukuk aracılığıyla 

yeniden inşası için mahkemelere sağlanan “hüküm verme yetkisi”dir. İkinci türü Yasa 

koyucuya kurallarda “değişiklik yapma usulleri”ni göstermektedir. Üçüncü tür yasaları geçerli 

kılan hüküm ve koşulları içeren “tanıma kuralları”dır693.  

2- Dworkin’in Bütünlük Argümanı 

a- Hukuk Önermeleri 

Dworkin’e göre, analitik hukuk biliminin temel problemlerinden birisi, hukuk önermelerinin 

nasıl anlamlandırılması gerektiğidir. Dworkin şöyle bir örnek verir: “Hukuk önermeleri, 

“Birleşik devletler, vatandaşlara verdiği temel hizmetleri sunarken ırksal temelli bir ayırım 

yapamaz” örneğinde olduğu gibi soyut ve genel olabilir veya “iş hayatının normal 

koşullarında çeki kabul eden kişinin çeki ödeyecek kişi ile ilgili kusuru kontrol etmediği 

varsayılır” örneğinde olduğu gibi nispeten somut olabilir veya “Bayan  X, bay Y nin 1150 $ 

zararını karşılamakla yükümlüdür çünkü bay Y, bayan X’e ait buzlu kaldırımdan kayıp 

kalçasını kırdı” örneğinde olduğu gibi oldukça somut olabilir694.”  

Dworkin’e göre, her hukuksal olayda bir belirsizlik vardır. Dworkin, belirsizliğin sebebini, 

hukuk önermelerinin neyin nasıl olması gerektiğini değil, neyin hukuk içinde olduğunu 

tanımlarlar gibi görünmesine rağmen tam olarak tanımlama güçlerinden yoksun olmalarına 

bağlar695.  

Dworkin’e göre, hukuk önermelerinin kusursuz tanımlama gücüne sahip olmadıkları fakat 

daha çok hukukun nasıl olması gerektiği ile ilgili amaçları içerdikleri varsayılmalıdır. Ancak bu 

                                                             
691 Metin, 2002, s. 59. 
692 Hart, 1961, s. 89-96. 
693 Hart, 1961, s. 113. 
694 Dworkin R. , 1982, s. 527. 
695 Dworkin R. , 1982, s. 527,528. 
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amaçlara dayalı açıklama girişimleri aslında tam anlamıyla değer yargısıyla doludur. Bunlar, 

ya hukuk kuralını yorumlayanın politik tercihlerini veya politik değerlerini yansıtır.      

Hukuk önermeleri, mantıksal tanımlama ve değer yargılarına dayalı analiz unsurlarının her 

ikisinin karması olan bir tarihsel derinliği içinde barındırır ancak aynı zamanda bunlardan 

farklıdır da. Çoğu hukukçu ve hukuk felsefecisi hukukun sadece  bir yorum meselesi 

olduğunu söylerler.  Çünkü yorumu kesinliği olan bir şeymiş gibi kabul ederler.   Yasa veya 

anayasa metni bazı müphemliklerinden dolayı  anlaşılması zor olan kavramlar veya  çok 

anlamlı kelimelerden dolayı  tam açıklıkta olamazlar. Bu durumlarda hukukçular “yasa 

yorumlanmalıdır” derler ve yasa yorum tekniklerine başvururlar. Çoğu kaynakta belirli bir 

metnin yorumunun, yazarın(kanun koyucunun) kullandığı kelimelerde ne demek istediğinin 

keşfedilmesi anlamına geldiği varsayılır.   Fakat hukukçular pek çok durumda kanun 

koyucunun belli bir niyetinin olmadığını veya daha doğru bir ifadeyle, niyetinin 

keşfedilmesinin mümkün olmadığını görürler. Bazı hukukçular daha kötümserdirler.  Onlar 

yargıçların bir kısım yasaların altında yatan niyeti keşfetmişler gibi yaptıklarını ama aslında 

bunun bir kamuflaj olduğunu, aslında olan yasalarla değil, kendilerince olması gereken 

yasalara göre karar verdiklerini söylerler696. 

b- Hukuk Prensipleri ve Hukuk Politikaları Ayrımı 

Dworkin’in temel tezi, yorumun aslen politik bir şey olduğudur.  

Politik hipotez  ile herhangi bir kapsamlı sosyal adalet teorisi aynı kaynaktan beslenecek 

veya çok benzerlikler taşıyacaktır. Örneğin; toplumsal dengeye önemli bir yer tanıyan her 

hangi bir siyaset teorisi, kişilerin sınırlanması ve bu sınırlanmanın birinin öteki aleyhine 

dengeyi değiştirmesinin engellenmesi gerektiği türünden görüşleri gerektirir697. 

Metin(Sevtap)’ın aktardığına göre, Ronald Dworkin’in, bir yandan prensipler ve politikaları 

genel olarak “prensipler” üst başlığı altında toplandığını diğer yandan hukuk prensiplerini 

politik prensiplerin bir alt türü olarak sınıflandırdığını ve böylece prensip ve politika ayırımı 

yaptığını belirtmektedir.  “Politika” ile kastedilen, toplumun ekonomik, siyasal veya sosyal 

durumlarında genel olarak düzelme ve ilerleme sağlama amacına yönelmiş hukuki 

düzenlemelerdir. “Prensipler” ise, adaletin veya doğruluğunun veya ahlaken(iyinin) diğer 

boyutlarının bir gerekliliğidir. Politik argümanlar, toplumun bir bütün olarak kolektif amaçlarını 

koruyan politik kararların doğrulamasını yapar698. 

                                                             
696 Dworkin R. , 1982, s..528,529. 
697 Dworkin R. , 1982, s. 550. 
698 Aktaran: Metin, 2002, s. 290. 
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Zor davalarda yani düzenlenmiş bir kuralın kararı yeterince temellendiremediği hallerde, 

hüküm, ilke ya da politika üzerinde kurulacaktır. Bununla birlikte, yargıç kararı politikalar 

yoluyla değil, prensipler aracılığıyla genelleştirmelidir. Bu tür davalarda yargıcın kararı 

sosyal, ekonomik veya siyasi amaçlar güden politikalar yerine prensiplere dayanmalıdır699.  

c- Yorumda Hak ve Adaleti Gözetmek 

Dworkin için yargıcın görevi hukuku bütünlük içinde uygulamaktır700.  

Metin(Sevtap)’in aktarımıyla McLeod’a göre, Dworkin’in politik bütünlüğünün iki ilkesi vardır: 

Yasama organını ilgilendiren yönü; yasayı yapanlardan yasal düzenlemelerin ve tüm hukuk 

düzeninin ahlaken tutarlı olmasının sağlanmasıdır. Yargısal yönünü ilgilendiren prensip; 

yasaların olabildiğince ahlakla tutarlı olarak ele alınmasını talep etmektir701.  

Metin(Sevtap)’in Christodoulidis’den aktardığına göre, Dworkin’de bütünlük,  aynı zamanda 

ahlaksal bir ideal ve politik zorunluluktur. Hukuk sosyal bir pratiktir. Toplumda yerleşmiş bir 

pratik olarak hukukun doğası yorum yoluyla anlaşılır. Dworkin hukuk pratiğinin aynı zamanda 

bir yorum pratiği olduğunu söylerken, realistler gibi, yorumdan önce ve öteye bir metnin 

varlığından söz edilemeyeceğini kastetmektedir. Hukukun yorumu pratiğe dayanır ve 

katılanların bakış açısının alınmasını bekler. Hukukun ne anlama geldiğini anlamak için 

toplumdaki katılımcıların görüşlerine yönelmek ve bu anlamda içten bir bakış açısına sahip 

olmak hukuk pratiğini meydana getirir. Dworkin’e göre toplum yorumun sadece koşulu değil 

aynı zamanda konusudur702. 

Karagöz’ün aktarımıyla,  Norman Barry’nin değerlendirmesine göre, yargı etkinliğinin 

yasaların ve diğer hukuki materyalin katı bir şekilde okunmasına indirgeyen türden bir hukuki 

pozitivizmi reddeden Dworkin, bir hukuk sisteminin sadece kurallardan ibaret 

sayılamayacağını, tam tersine sosyal yaşamda bireylerin güvenliğini sağlaması olasılığı 

açısından ele alınırsa, ahlaki ilkeleri de içermesi gereken, süregelen bir düzen olarak 

anlaşılması gerektiğini ileri sürer. Bununla birlikte, Dworkin’e göre, bu ahlakilik hukuki 

uygulamadan koparılmış bir rasyonalistik doğal hukuk anlayışından kaynaklanmayıp, yerleşik 

bir hukuk düzeninin geleneklerinde saklı bir ahlakiliktir. Hukukun bütünlüğünü ve özerkliğini 

                                                             
699 Metin, 2002, s. 292. 
700 Metin, 2002, s. 7. 
701 Aktaran: Metin, 2002, s. 170. 
702 Aktaran: Metin, 2002, s. 170. 
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korumak için bu ilkelerin anlaşılmasını ve yargıçlar tarafından bu ilkelere başvurulması 

gerektiğini ortaya koyan Dworkin’e göre, bu anlamda yargıçlar hukuku keşfederler703.    

Ronald Dworkin, “Hakları Ciddiye Almak” isimli kitabının temel eğilimi, hukuksal pozitivizmin 

özellikle yorum sorunları karşısında başarısız kalan yönlerini saptayarak, doğal hukukun bu 

kararlarda kullanılabilir temellerini bir araya getirmektir.704 Kuralların modellemesinde, kural-

ilke ayrımı yaparak bir değerlendirme ölçüsü oluşturulmuştur. İlkeler, kurallardan farklıdır. 

Çünkü kurallar yasa koyucular tarafından öngürülmüş olmasına rağmen, ilkeler kendiliğinden 

toplumsal süreç içinde ortaya çıkarlar. Yargıç, yasaların yetersizliği halinde hukukun bu genel 

ilkelerine başvurabilecektir.705 

Dworkin, hukuksal alanı, tarafların karşılıklı etkileşimiyle dolu bir alan olarak tanımlamaktadır. 

Dworkin diğer yandan “hukukta bütünlük ilkesi” üzerinde durmaktadır706 

Troper’ın aktardığına göre,  Carrio, Dworkin’de hukuk ve moral değerler arasındaki ilişkinin 

zorunlu değil ama mümkün olduğunu söylemektedir. Carrio’ya göre, Amerikan sistemindeki 

hukuk olaylarına baktığımızda, belirli moral prensiplerin anayasal düzeyde ileri sürüldüğünü 

ve kuralların geçerliliğinin bu prensiplere uygunluğuna göre belirlendiğini görmekteyiz. Fakat 

bu Amerikan sisteminin özelliğidir ve bütün hukuk sistemlerinde bulunmaz. Carrio, tırnak 

içine aldığı ve Dworkin’e ait olan şu cümleyle aynı görüşte değildir: “Hukuk her zaman moral 

olarak doğru olmalıdır veya moral doğrular her zaman hukuk olmalıdır”. Carrio, Dworkin’in  

her hangi bir pozitivist gibi hukuk kuralının moral değerlerle çelişebileceğini ve yine de bir 

hukuk kuralı olmaya devam edeceğini kabul ettiği sonucuna varır707.  

Eğer Dworkin, hukuk sistemindeki kuralların geçerlilik standartlarını bazı pozitif moral sistem 

kurallarına uygunluğa göre açıklıyor ancak bunu tek başına bir kriter olarak almıyorsa, onun 

tutumu ile pozitivistlerin tutumu arasında çok küçük bir fark var demektir708.  

Dworkin, eğer hukuk ilkeleri moral prensipler değilse “moral olarak doğru prensipler” 

anlamına gelmediklerini de ekler. Doğru olsa da olmasa da, onlar form olarak ister istemez 

değer yargılarını içerecektir. Diğer bir deyimle, hukuk prensipleri moral değerler açısından 

değersiz de olsa, aslında moral prensiplerle aynı şeylerdir709.   

                                                             
703 Aktaran: Yıldız Karagöz, “Liberal Öğretide Adalet, Hak ve Özgürlük”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2002, Cilt: 
26, No: 267-295, s. 292., Norman Barry(Çev: Mustafa Erdoğan), Komünizm Sonrası Dönemde Klasik Liberalizm, Ankara: 
Liberal Düşünce Topluluğu Yay. 1997, s.77.  
704 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi,Filiz Kitabevi, İstanbul 2004, s. 325, 326. 
705 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi,Filiz Kitabevi, İstanbul 2004, s. 326. 
706 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi,Filiz Kitabevi, İstanbul 2004, s. 327. 
707 Aktaran: Troper, 1988, s. 166. 
708 Troper, 1988, s. 166,167. 
709 Troper, 1988, s.  167. 
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Dworkin’e göre, pozitivizm(Bentham, Austin, Kelsen, Hart..) yargıcın rolünü mekanik ve 

tümdengelimsel görür. Oysa yargı, hukuksal problemi “tek doğru cevap tezi”ne göre 

çözmelidir. Zor davalar olarak isimlendirilen davalar, takdir yetkisiyle değil tek doğru karar 

belirlemesiyle aşılmalıdır.710 

Dworkin, doğal hukuk düşüncesine yönelik eleştirisinde, yargıçların davanın sonucunu 

belirlemede mutlak bir serbestiye sahip olduğu ileri sürülemeyeğini, yargıcın hukuk içinde 

kalarak doğru cevabı bulacağını ve yorumun, “uygunluk(fit)” ve “bütünlük(integrity)” kavramı 

çerçevesinde yapılması gerçeği üzerinde durur. 711  Yargıçlar abartılı bir takdir yetkisi 

kullanamazlar. Sorunun doğru yanıtı her zaman vardır ve yargıcın tek yapması gereken bu 

yanıtı bulmaktır.712 

Dworkin’in bütünlük ideali hermenötik teorinin işaret etmiş olduğu iç uygunluk ve tutarlılık 

fikrine yakın durmaktadır. Bu nedenle metnin bütünlüğüyle uyum sağlanmalıdır. Yorumcu 

tümüyle bütünlük idealini gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmiştir. Bütünlüğü oluşturan 

ortak prensipler topluluğudur ve bütünlük prensibinin kendisi de adalet ve eşitliğe ek olarak 

üçüncü bir demokrasi pratiğidir713.  

Ona göre, hukuk felsefesi hukuk mantığının esas özüdür. Özellikle çarpıcı bazı pasajlarda 

Hercules olarak adlandırdığı ve insan üstü yeteneklere sahip olduğunu hayal ettiği bir 

yargıçtan söz eder. Bu yargıç, daha önceki yargı kararlarının ve bütün yasaların taşıdıkları 

eksikleri düzeltebilecek politik teoriyi geliştirerek bütün zor davalara bir çözüm bulur. Filozofik 

bir karakterin genel teorisinden prensipler çıkarılarak zor davalar için çözüm geliştirilecektir. 

Bundan dolayı yargıç aynı zamanda hem bilimadamı hem de filozoftur714. 

Hukuk bilimcisinin tek amacı, uygulama ve kuralları oluşturan en “uygun” ilkeleri keşfetmektir. 

Fakat, oldukça sıklıkla bir kurallar setinin mantığından farklı ve hatta karşıt prensiplerin de 

bulunacağını da kabul etmelidir. İlkeler böyle geliştirilir fakat biz bazen ilkenin ne olduğunu 

bilmeyiz. Dworkin’e göre, buradaki tek çözüm en iyi gerekçeyi hangi ilkenin önerdiğini 

anlamakla olur. Seçimler birbirinden farklı olacak ve her bir hukuk filozofu kendi inanç ve 

değerlerine dayanacaktır. Bu, sadece hukuk filozoflarının inandığı değerlerle uyumluların 

prensip olacağı anlamına gelir715.     

                                                             
710 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi,Filiz Kitabevi, İstanbul 2004, s. 328. 
711 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi,Filiz Kitabevi, İstanbul 2004, s. 328. 
712 Yasemin Işıktaç, Hukuk Felsefesi,Filiz Kitabevi, İstanbul 2004, s. 330. 
713 Metin, 2002, s. 171, 174. 
714 Troper, 1988, s.  168. 
715 Troper, 1988, s.  168, 169. 
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O, hukukun sadece bir kurallar ve aynı zamanda ilkeler sistemi olduğu görüşüne net bir 

şekilde karşıdır. Hukuktaki kural ve prensipler hukuk önermeleri ile aynı şeyler değildir. İlk 

bakacağımız şey yürürlükteki hukuk, ikincisi hukuki olaydır. Bu anlamdaki Dworkin tarafından 

bahsedilen “hiç kimsenin kendi yanlışından yararlanmasına izin verilmemelidir” şeklindeki 

hukuk önermesi, karar yazan bir yargıç tarafından savunulabilir ve bu yargıç yürürlükteki 

hukukun hükümlerine hiç kimsenin kendi yanlışından yararlanmasına izin verilmemesi 

gerektiği şeklinde anlam verebilir. Hukuk önermeleri prensiplerden açıklamaları itibariyle 

ayrılırlar716.    

Ancak, vergi hukuku açısından mali güç ilkesi, salt bir ilke değil, aynı zamanda temel hukuk 

önermesidir. Vergi yasası, adaletin, değerler sisteminin ve hukuk ilkelerinin bütünlüğü içinde 

yorumlanacaksa, yorumcunun “mali güce aykırı olmaması gerekir” önermesi ile çelişkiye 

düşmemesi gerekir.  

Mali gücün, kavramsal ve/veya hukuki bütünlük içindeki anlamı şudur: 

Anayasanın başlangıç bölümünde, her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve 

hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanacağı, milli kültür, medeniyet ve 

hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde 

geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu, her vatandaşın eşit şekilde onurlu bir 

hayat sürdürme ve gerek maddi gerekse manevi varlığını geliştirmeye hakkı olduğu, milli 

varlığa karşı hak ve ödevlerde ortak olduğu vurgulanmaktadır 717 . Başlangıç hükümleri, 

yorumcunun derin bilincini temsil eder. 

Anayasanın 10. maddesindeki “herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünce eşittir. Kadınlar ve 

erkekler eşit haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz….” 

kuralı vergi hukuku yorumcusunun temel dayanak noktasını belirler. Yorumcunun dikkate 

alacağı diğer bir konu, Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal devlet olduğu(veya olması gerektiği) 

gerçeğidir. 73. maddenin “herkes” ve “mali güce göre” ifadelerini bütünlük içinde 

değerlendirmesi, yorumcuya bir bakış açısı sunmaktadır. Tanör ve Yüzbaşıya göre, hukuk 

devletinde eşitlik ve sosyal devlette eşitlik birbirini tamamlar ve 10. maddenin Türkiye 

Cumhuriyeti’nin sosyal hukuk devleri olduğunu vurgulayan 2. maddeyle birlikte okunmasını 

gerektirir718. Anayasa Mahkemesi’ne göre, mali güç, ödeme gücünün kaynağı, dayanağı, 

nedeni ve varlık koşuludur. Mali güç ilkesi, aynı zamanda vergide eşitlik ilkesinin uygulama 

                                                             
716 Troper, 1988, s.  170,171. 
717 Budak, 2010, s. 88 
718 Tanör, et al., 2005 s. 88 
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aracı olup, mali gücü fazla olanın mali gücü az olana göre daha fazla vergi ödemesini 

gerektirir. Vergide eşitlik ilkesi ise mali gücü aynı olanlardan aynı, farklı olanlardan ise farklı 

oranda vergi alınması esasına dayanır719.  

Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına saygılı bir devlet olduğu 

belirtilir. İnsan hakları, ödevlerin temeli ve kaynağıdır. Ödev ise, devletin kişilerin hak ve 

özgürlüklerini koruyup gelişmesini sağlamasına karşılık olarak onlardan talep ettiği hukuki 

yada  ahlaki yükümlülüklerdir. Kişileri maddi edime ilişkin hukuki bir yüküm altına sokan vergi 

de bu ödevlerden birisidir 720 . Bu perspektif, yorumda meşruiyetin temel ölçütlerini 

oluşturmaktadır. 

G- Alexy’nin Değer Yargılarının Gerekçelendirme Kurallarına Katkısı 

Alexy’nin değer yargılarının gerekçelendirme kuralları, yöntemsel açıdan katkı 

sağlamaktadır.    

1- Temel Gerekçelendirme Tarzı 

Temel gerekçelendirme tarzı Alex’nin sembolleştirmesine göre şöyledir721:  

(4) T 

      K 

      N722 

Burada, normatif ifade N, bir kurala (K) ve K’nın uygulanmasının koşullarını oluşturan belirli 

temellere (T) atıf yapılmak suretiyle gerekçelendirilir. Bu genel formun iki alt formu bulunur: 

(4.1) Ş 

         K  

         N  

Bu alt formda N, bir kurala (K) ve bu kuralın uygulanma koşullarının (Ş) (bunlar bir kişinin, 

fiilin veya ilişkinin özelliklerine atıf yapabilir) yerine getirildiği iddiasıyla gerekçelendirilir. 

(4.2) S  

         K  

                                                             
719 Anayasa Mahkemesi, 23.07.2003, E.2003/48, K2003/76, Resmi Gazete: 11.09.2004, 25580 
720 Budak, 2010, s. 90 
721 Feteris 2010, s. 162, 163. 
722 N= Yorum 
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         N 

Burada ise N, belirli sonuçların zorunlu yahut iyi olduğunu iddia eden bir kuralla (K) ve bu 

sonuçlar (S) hakkındaki bir iddiayla gerekçelendirilir. 

K kuralı, yeni bir kural (K’) getirilerek veya kuralın sonuçları hakkında yeni bir iddiada (S) 

bulunularak gerekçelendirilebilir: 

(4.3) Sk 

             K’  

         K 

İkinci olarak, kuralı gerekçelendirmek için yerine getirilmesi gereken bir koşul (Ş’) içeren 

başka bir kural (K’) ortaya konabilir: 

(4.4) Ş’ 

        K’  

        K 

(4.3) ve (4.4) temel form olan (4)’ün alt formlarıdır.  

2- Öncelik Kuralları 

Farklı kurallar, sadece aynı formdaki gerekçelendirici argümanlar söz konusu olduğunda 

değil, farklı formlar söz konusu olduğunda da farklı ve uyumsuz sonuçlara sahip olabilir. Bu 

tip durumlarda, hangi gerekçelendirme argümanının önceliğe sahip olacağına karar 

verilmelidir. Bu tip kararları gerekçelendirmek için başvurulan kurallara, “Öncelik Kuralları” 

denir723. 

Bir kısım öncelik kuralları, bazı kuralların diğerleri üzerinde her halükarda önceliğe sahip 

olduğunu söyler:  

(4.5) KaÖKy ve K’aÖK’y  

Bazı öncelik kuralları ise, belirli kuralların diğerleri üzerindeki belirli durumlarda (D) önceliğe 

sahip olduğunu söyler: 

(4.6) (KaÖKy)D ve (K’aÖK’y)D 

Öncelik kuralları da, (4.3) ve (4.4) formlarındaki argümanlarla gerekçelendirilmektedir. 

                                                             
723 Feteris 2010, s. 163. 
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Bazı durumlarda vergi hukuku ilkeleri ve hukuk ilkelerini temel alarak karar alınması 

durumunda çelişkili sonuçlar çıkabilen boşluklar oluşur. Bu boşluğun doldurulması gerekir ve 

doldurmanın kuralları da belirli olmalıdır. Alexy’nin öncelik kuralları bu belirliliği 

sağlamaktadır.    

3- Üç Gerekçelendirme Kuralı 

Argüman formları gerekçelendirmenin içeriğini belirlemediği için “Üç Gerekçelendirme Kuralı” 

ile tamamlanmalıdır. Bu kurallar şunlardır724:  

(5.1.1) Başkalarının çıkarlarının tatmin edilmesi açısından belirli sonuçlara sahip bir kuralı 

varsayan normatif bir önerme dile getiren herkes, kendisinin bu kişilerin konumunda olması 

ihtimalinde dahi, söz konusu sonuçları kabul edebilir olmalıdır725.  

(5.1.2) Her bireyin çıkarlarının tatminine yönelmiş her bir kuralın sonuçları, herkes tarafından 

kabul edilebilir olmalıdır726.  

(5.1.3) Her bir kural alenen ve evrensel olarak öğretilebilir olmalıdır727. 

4- Eleştirel Jenesis(Eleştirel Yeniden Yaratım) 

Eleştirel jenesis, ahlaki kurallar sisteminin inşa sürecinde ideal konuşma durumu koşullarının 

karşılanıp karşılanmadığını sınar. İlk kural şöyledir728:   

(5.2.1) Konuşmacının ahlaki görüşlerinin altında yatan ahlak kuralları, tarihi jenesisi itibariyle 

eleştirel sınamaya dayanabilir olmalıdır. Bir ahlak kuralı, jenesis itibariyle rasyonel 

gerekçelendirmeye tabi tutulabilir olmakla birlikte, gerekçe niteliğinin zaman içerisinde 

kaybedilmesi yahut Jenesis itibariyle rasyonel gerekçelendirmeye tabi tutulamaz olması ve 

zaman içerisinde yeterli yeni temellendirme bulunmamış olması durumlarının varlığında 

böyle bir sınamaya dayanamaz729. 

 (5.2.2) Normların sosyal- tarihi jenesisinin sınanması, bireysel gelişimlerindeki normatif 

görüşlerin sınanmasıyla tamamlanmalıdır. Bu sınama şöyle ifade edilir730 : Konuşmacının 

ahlaki görüşlerinin altında yatan ahlak kuralları, bireysel olarak ortaya çıkışları 

çerçevesindeki eleştirel sınamaya dayanabilir olmalıdır. Bir ahlak kuralı, yalnızca bazı 

                                                             
724 Feteris 2010, s. 164. 
725 Bu kuralı “yargıç adil olmalıdır” şeklinde ifade edebiliriz.  
726 Bu kuralı “yapılan bir yorum veya yargı kararı toplumsal değerlere aykırı olmamalıdır” şeklinde ifade edebiliriz.  
727 Bu kuralı “şeffaflık, belirlilik” ilkeleri içinde görebiliriz. 
728 Feteris 2010, s. 165. 
729 Muhtemelen uzak olmayan bir gelecekte, üretim kültürünün gelişmesiyle kayıtdışılığı teşvik eden yasaların uygulama 
gerekçeleri bu duruma düşecektir. 
730 Feteris 2010, s. 166. 
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gerekçelendirilemez sosyalleşme koşulları temelinde kabul edilmişse, böyle bir sınamaya 

dayanamaz731. 

5- Pratik Gerçekleştirme Kuralı 

(5.3) Son gerekçelendirme kuralı, pratik tartışmanın, pratikte gerçekleştirilebilir sonuçlara 

sahip olmasını gerektirir. Fiili gerçekleştirilebilirlik sınırları, dikkate alınmalıdır732.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
731 Yorumun, sosyal haklara aykırı olmaması koşulu olarak anlayabiliriz.   
732 Feteris 2010, s. 166. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KIYAS 

I- GENEL ÇERÇEVE 

Vergi hukukunda kıyasın yasak veya çok kısıtlandığı görüşü yaygındır. Kısıtlandığı 

savunulan kıyas işlemi, daha önce nitelendirilmiş olan vergiyi doğuran olaydan 

başlamaktadır.  Örneğin, mevcut bir yasa kuralının yorum süreci sona ermiştir. Şimdi ise bu 

kuralın daha önce tanımlanan vergiyi doğuran olayın benzeri bir olayla ilişkilendirilmesi ve bu 

ilişkilendiren olayın da nitelik olarak yasanın kapsadığı bu olayla eşdeğer olduğu sonucu 

çıkarımlanmakta ve “o halde aynı yasa kuralı, bu olaya da uygulanmalıdır” sonucuna 

varılmaktadır. Bu durumda asıl mantıksal analizin öncülü(büyük önermesi) yasa değil, 

yasanın kapsadığı ilk nitelendirilen olaydır. Sonuç(çıkarım) ise ikinci olayın bu ilk olaya 

benzediğidir. Daha sonra yasa kuralına varılır. Sonrasında bu varım öncül olur. Vergi 

hukukunda kısıtlandığı savunulan kıyas budur. Bu tür kıyas, “kanuni kıyas” olarak da 

tanımlanabilir. 

1982 Anayasası’nın 73. maddesine göre, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler 

kanunla konulur veya kaldırılır. 143 Seri No’lu VUK Genel Tebliğinde, “…kanun hükümlerinin 

kanuna hakim olan hukuki düşüncenin sınırlarını aşacak şekilde genişletilerek 

yorumlanmaması ve kıyas yoluyla başka hadiselere teşmil edilmemesi gerekir. Kanunda 

diğer bir hükme atıf yapıldığı bir durumda bile kanunun öngördüğü sınırların içinde 

kalınmalıdır. Ayrıca, kanun hükümlerinin açık olmaması veya kanunda birbiriyle çelişen 

hükümlerin bulunması halinde, objektif hüsnüniyet kuralı göz önünde tutularak yorum 

yapılması esastır. Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise, hüküm koyacak kanun 

boşluklarının doldurulması kuralı vergi hukukunda uygulanmaz 733 .”  Tebliğe göre, vergi 

hukukunda kıyas yasağı söz konusudur. Birsenoğul’a göre, Tebliğ’in bu kuralı hukuksal 

güvenlik ve belirlilik ilkeleriyle ilgilidir. “Belirlilik ilkesi”, yargıcın yasaya ve hukuka bağlılığı ve 

devletin müdahale hakkı için geçerli olan yasallık formülüne uyma zorunluluğunu beraberinde 

getirir. Yani lex scripta(yazılı hukuk) ötesinde vergi hukuku ve kıyas yoluyla hukuk yaratma 

yoktur. Vergi yasalarındaki boşlukların doldurulmasında bir diğer engel ise, “yasal idare 

ilkesi”dir734.    

Akıl yürütme, özünde hakikatin kavranması çabasıdır. 1982 Anayasasının eşitliği öneren 

maddeleriyle birlikte, 73.,138. maddelerine bağlı olan yargıç, tüm anayasal ve ahlaki ilkeler 
                                                             
733 143 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete No:17402, Resmi Gazete Tarihi 14.07.1981 
734 Birsenoğul, 2003, s. 165,166. 
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temelinde anayasaya uygun yorum yapma yükümü altındadır. Eğer yargıç akıl yürütme 

kurallarına uygun bir edim içindeyse hukuksal hakikate uygunluğu temel aldığı 

varsayılmalıdır. Bu uygunluk yargıç için genel bir kısıttır.  

Kıyas, kanuni veya hukuki bağlamda yapılabilir.  “Kanuni kıyas”, kanun maddesinin 

kapsamına giren davranış ve ilişkilerin ana unsurlarını bularak, benzer unsurlara sahip 

davranış veya ilişkilere uygulamaktır. “Hukuki kıyas”, birden çok hukuk kuralından veya daha 

dar anlamda yasa kuralından, bir genel ilkenin ortaya çıkarılmasıdır. Burada, tek tek kanun 

maddelerine egemen olan somut düşünceler aşılarak her kanundaki özel düşüncelerin 

birleştiği genel bir takım ilkelere ulaşılması söz konusudur735.   

Hukuki kıyastaki yargıcın akıl yürütmesinde, yasa, yasanın ana unsurları, yasanın 

içeriğindeki genel ilkeler ile hukuki olay ve sonuç arasındaki ilişki herkes açısından ne kadar 

belirgin olarak açıklanabiliyor ise, yargı kararının vergi hukukunun sıkı sıkıya bağlı olduğu 

yasallık ilkesine veya hukuki belirliliğe aykırı bir pozisyonda durduğundan söz 

edilemeyecektir. Bu durumda yargıç, yeni rastlanmış bir hukuksal olayla karşılaştığında, bu 

olay ile yasa arasındaki bağı tatmin edici biçimde açıklayabiliyorsa, o yargıcın yasanın asıl 

niyetine uygun bir karar verdiğini ve hukukun ana hedeflerinden olan eşitlik adına, hukuku 

bilinirlik sınırları içinde yarattığını savunmak mümkün olacaktır. Bu noktadan hareketle, 

yasallık ilkesi, dar anlamdaki mevzuatçılığın aşılarak, anayasaya ve hukuk ilkelerine 

uygunluk olarak daha geniş anlamıyla kabul edildiğinde, vergi hukukunda kıyasın yasallık 

ilkesine aykırı olduğu savı eleştiriye açık hale gelir.  

Vergi hukukunda hukuki belirlilik ve güvenlik önde gelen ilkelerdendir. Özellikle usul, ceza, 

matrah, oran, istisna, muafiyet hükümlerinin oransal, rakamsal, tutarsal ve miktarsal kuralları 

kıyasa elverişli değildir. Ancak anlam derinliği ve kavram içeriğinin önde geldiği yasa 

maddelerinde kıyas açısından elverişli bir zeminin bulunduğu kabul edilmelidir. “Vergi 

hukukunda kabul edilebilir kıyas”, olayların vergisel kavramlara uyarlanması veya vergisel 

kavramların yeni gelişmelere göre anlam kümesinin genişletilmesi gibi bir sonucu vermesi 

durumunda mümkün olabilir.  

Metin(Sevtap)’ın da belirttiği gibi, hakkında yasal bir düzenleme bulunmayan bir olay ve 

ilişkiyi hukuk düzeninde mevcut bir kurala benzeterek sonuç çıkarma işlemi yapılırsa kanuni 

boşluk durumunu kabul etmemiz gerekiyor. Ancak bu durumda, yorumu geniş kapsamda 

alıp, sonuçta yargıcın hukuk yaratmasına gerek kalmadan doğrudan olmasa da dolaylı olarak 

hukuk sistemi içerisinde bir kural bulabildiğimize göre, bu yorumda uygulanan şeyin bir 

mantık ilkesi olduğunu da söyleyebiliriz. Burada görülmektedir ki, kıyasın olanaklı olduğu 
                                                             
735 Saygılıoğlu, 1986, s. 21. 
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durumlarda yasada bir kural varsayılır736. Bu durumlarda kural içi boşluktan söz edilir. Vergi 

hukukunda, bu kuralın hangisi olduğuna yasanın içindeki genel ilkenin anlamının ortaya 

konulmasıyla varılır. Ve böylece yeni bir kural yaratmaktan değil, varolan bir kuralın 

geliştirilmiş yeni bir yorumundan söz edilmesi söz konusudur.  

Alman uygulamasını takip eden Furtun(Hakan)’ın aktardığına göre, gerek öğretide gerekse 

de uygulamada, yargıcın, kişisel kanaatine göre yanlış bulduğu yasayı düzelttiği “contra 

legem” sonuçlar doğuran hukuk yaratma genellikle kabul edilmezken, yasa boşluklarını 

doldurmak suretiyle yasayı tamamlamak olarak tanımlanan “praeter legem” hukuk yaratma, 

yasada boşluk, istenmemiş-tasarlanmamış bir noksanlık hali mevcut olması koşuluyla, 

mahkemelerin geleneksel yetki ve görevleri arasında düşünülmekte ve kabul görmektedir. Bu 

konuda, Alman Federal Yüksek Vergi Mahkemesi birkaç kararında yeni vergi yükü getiren 

veya mevcut vergi yükünü artıran kıyasın yasak sayılması gerektiği yönünde karar vermiş 

olmakla birlikte net bir tavır takındığını söylemek mümkün değildir737.     

II- YASAL BOŞLUK 

Hukuk uygulamasında kıyas, yasa boşluğunun bulunması durumunda söz konusu olur. Yasa 

boşluğu “bilinçli” ve “bilinçsiz” olabilir. “Bilinçli yasa boşluğu” , yasa koyucunun bilinçli olarak 

bir kural koymaması, özellikle olguyu yasal açıdan olgun görmemesi ve olguyu hukuksal 

sonuç kurallarını o an için yargılamaya ve doktrine bırakmasından doğar. “Bilinçsiz yasa 

boşluğu”, plana aykırı, yasanın amacıyla bağdaşmayan yasa metni noksanlıklarından 

oluşur738. 

“Kural içi(kanun içi) boşluk” , kanunun sınırları içerisinde ele alınan ve çözümlemeye çalışılan 

boşluklardır. Bu durumda, şekli olarak bakıldığında kanunda düzenlemeler bulunmaktadır. 

Ancak bu düzenlemeler genel norm niteliğinde olup, yargıcın takdir yetkisine atıfta bulunur739. 

Bir yasa kuralı var ancak anlamı tatmin edici değilse “Gerçek olmayan(örtülü) boşluk” tan söz 

edilmektedir.  Kırca’nın aktardığına göre, Meier-Hayoz, gerçek olmayan boşluğu, yasa 

koyma politikası, baskın toplumsal anlayış(realizm) ve gerçek hukuk açısından kuralın 

içeriğinin yeterli görülmediği boşluk türü olarak tanımlar. Yasa, belli bir sorunun cevabını 

taşır, ancak bu cevap somut olayda maddi açıdan tatmin edici değildir, açıkça haksızdır740.  

                                                             
736 Metin S. , 2002, s. 227. 
737 İ. H. Furtun 2009, s. 21. 
738 Birsenoğul, 2003, s. 157. 
739 Kırca, 2001, s. 93. 
740 Aktaran: Kırca, 2001, s. 95. 
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Gerçek olmayan (örtülü) boşluk durumunda, olaya açıkça uygun görünen hukuk kuralının 

uygulanması reddedilmektedir741.  Eğer yasanın lafzına uygun olduğu halde amacına uygun 

olmayan bir sonuç oluşuyorsa (salt mantıksal çıkarım meşru sonuç vermiyorsa), yasanın 

uygulamasının reddedilmesini yasallık ilkesi açısından tartışmak gerekmektedir. Vergi 

hukukunda gerçek olmayan boşluk, yasanın lafzına uygun olduğu halde amacına aykırı 

olarak, hakkın kötüye kullanılması kapsamında işlem yapan bir vergi yükümlüsünün meşru 

olmayan vergiden kaçınma eyleminin değerlendirilmesi durumunda söz konusu olur. Böyle 

bir eylemi değerlendiren yargıcın boşluk olduğunu ileri sürmesini engelleyebilecek düzeyde 

yasallık ilkesine ezber bir bağlılık, vergi yasalarının kötüye kullanılmasının karşısında olmayı 

mümkün kılmayacaktır.       

III- YASAL BOŞLUĞUN DOLDURULMASI (KIYAS İŞLEMİ) 

A- Kıyasta Akıl Yürütme Usulü 

1- Analojik Kıyas 

En genel anlamıyla “analojik kıyas(Analogy,  Analogia, Argumentum a pari, Argumentum a 

simili ad simili, Argumentum per analogiam)”, bir şeyi bir ölçüde kendisine benzeyen başka 

bir şeyle karşılaştırarak açıklamak olarak tanımlanmaktadır742.  

Bu tip gerekçelendirmenin yapısı temel olarak şöyledir: 1- A, Y karakterine sahiptir, 2- B, Y 

karakterine sahiptir. 3- A, aynı zamanda Z karakterine sahiptir. 4- Hem A hem B, Y 

karakterine sahip olduğundan dolayı B de Z karakterine sahiptir.743.    

Özlem, kıyasın, temel özelliği bakımından, tümdengelim ve tümevarımın bir karışımı olarak 

görülebileceğini söyler. Yukarıda açıklanan temel yapıda A ve B’nin Y gibi bir ortak özellikleri, 

ayrıca A’nın Z gibi bir başka özelliği olduğunda, B’nin de Z gibi bir özelliği olacağına 

varılması, tümevarımsaldır. Ancak, tümevarımın temel özelliği, tekil olgu, olay ve nesneler 

için saptanmış olanın o olgu, olay veya nesnelerin bütünü için de doğru sayılması yani bir 

genellemeye gidilmiş olmasıdır.  Oysa kıyasta bir genellemeye gidilmez. Bazı olgu, olay veya 

nesnelerden öbür bazı olgu, olay ve nesnelere gidilir ve varılır744. Özlem’in bu tanımı Peirce 

açısından doğru değildir. Çünkü Peirce’a göre kıyas da tıpkı tümdengelim gibi genellemeye 

dayanır.  

                                                             
741 Kırca, 2001, s. 99. 
742 Güçlü, Uzun, Uzun, & Yolsal, 2003, s. 61. 
743 Aldisert, Clowney, & Peterson, 2007, s. 116. 
744 Özlem, 2006, s. 44,45. 
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Peirce, “analogy” yerine “abduction(varsayım, abdüksiyon)” kavramını kullanır. Ancak biz, 

terim birliği açısından Peirce’nin bu kavramını yine “kıyas” olarak isimlendirip parantez içinde 

ise Peirce’nin terimini kullanacağız. Peirce’a göre, “tümevarım”, nasıl bir akıl yürütmenin 

büyük önermesinin çıkarımı olarak kabul ediliyorsa, kıyas(varsayım) da orta terimin(küçük 

önermenin) çıkarımı olarak kabul edilir. Kıyasın(varsayımın) işlevi kendileri içinde bir birlik 

oluşturmayan büyük bir yüklemler dizisinin yerini tutabilecek, bütün hepsini kapsayan, (belki 

de) belirsiz sayıda başka yüklemlerle birlikte, tek (ya da az sayıda) bir yüklem ortaya 

çıkarmaktır. Bundan dolayı kıyas(varsayım) mekanizmayı bütünlüğe indirgeyen bir şeydir. 

Her çıkarım, akıl yürütmeyi şu şekle sokabilir; A ise B, A, (demek ki) B745.  

Eğer P öncülse ve C sonuçsa, aşağıdaki biçimde ifade edilebilirler: P’de temsil edilen 

şeylerin durumu gerçektir. Ve C’de temsil edilen şeylerin durumu gerçektir. Bu durumda diğer 

öncül bir şekilde C’de temsil edilen şeylerin durumunun P’de temsil edilen şeylerin durumu 

olduğu gerçeğini onaylamalıdır746.  

Haack, bazı hukukçuların Peirce’nin kıyas(varsayım) kavramının hukuk olaylarının 

arkasındaki genel hukuk prensiplerine dayalı gerekçelendirmenin karakterini ortaya 

koydukları kanısında olduğunu belirtmektedir747. 

Uzun, Peirce’nin kıyas(varsayım) kavramını şöyle yorumlar: “Tümdengelimde, bir kural, 

genel bir önerme büyük öncül (birinci öncül) olarak, yer alıyor, bundan ise sonuç 

çıkarılıyordu. Kıyasta(varsayımda) ise, birinci öncül yine genel bir önerme olarak kalmakta, 

ikinci öncülün yerini sonuç, almaktadır. Bu iki öncülden de yeni bir sonuç, daha doğrusu, bir 

hipotez çıkarılır ki bu da tümdengelimdeki ikinci öncüldür. Kıyasa dayalı(varsayımsal) 

çıkarımlar, tümevarımsal sonuçtan daha güvenli bir statüye sahiptir. Tümevarım ve 

tümdengelim, ancak kıyastan(varsayımdan) sonra gelir748.” 

2- Geriye Giden Zincirleme Kıyas 

Kıyasın bir türü olarak ifade edilen “poli-sillogizm”749  “zincirleme tümdengelim” dir ve bu 

düşünme şekli şöyledir:  

Bu tür akıl yürütmelerde büyük öncül, basit önerme değilse veya birleşik önerme ise bu tür 

kıyaslara “kategorik olmayan(zincirleme) tümdengelim(Poli-Sillogizm)” denir750. “Zincirleme 

                                                             
745 Peirce, 2004, s. 119,120. 
746 Peirce, 2004, s. 120-122. 
747 Haack, 2007, s. 24. 
748 Uzun, Hukuk Göstergebilimi, 2007, s. 37, 41, 42, 151, 153, 154. 
749 Işıktaç ve Metin, Filizok ve Çüçen (Onların “Silogizm” kavramını “zincirleme tümdengelim” olarak kullanıyorum. Çüçen 
de kavramın bu anlama geldiğini belirtmiştir) 
750 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 138. 
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tümdengelim”, ardı ardına gelen önermelerle yapılan bir tümdengelim şeklidir. Bu 

önermelerden birincisinin yüklemi, ikincisinin öznesi olur; ikinci önermenin yüklemi 

üçüncüsünün öznesi olur ve bu şekilde devam eder. Sonuçta ise birinci önermenin öznesi ile 

sonuncunun yüklemi birleşir751. 

 “Geriye giden zincirleme kıyas”, kıyasın sonucunun, birinci öncülün öznesi ve son öncülün 

yüklemi arasındaki ilişkiyi gösterdiği akıl yürütmedir752. Bu düşünme şekli, öncül adı verilen 

birden çok önermeyle, sonuç adı verilen bir önerme arasında mantıksal geçerli bir ilişki 

kurmaktır ve ilk birden çok önermeye öncül denir. Bu öncüllerden sonuç önermesine zorunlu 

olarak varılmak tümdengelimdir753.  

Geriye giden zincirleme kıyas, belli bir özne hakkında tekil önermeden yola çıkarak 

başlamakta ve yine aynı özne ile ilgili bir yargıda durmaktadır. Bu yönüyle, düşünsel 

odaklanmanın yasa veya genel hukuki prensip olduğu, bu yasa veya hukuki prensibe 

altlanan hukuki olay ve sonuç biçiminde bir sıra takip eden tümdengelimsel akıl yürütmeden 

farklıdır.  Düşünmede odak noktası olarak benzeri tek tek olaylar veya benzeyen olay 

hakkındaki yargı kararının dikkate alındığı(incelenen olayla bunlar hakkında denklik kurulan) 

hukuki kıyas uygulamasıyla benzeşme taşıyan bir akıl yürütme biçimidir.   

Geriye giden zincirleme kıyasa aşağıdaki örnekler verilebilir, 

1-Ali(A) akıllıdır(B). Akıllılar(B) başarılıdır(C). Ali(A) başarılıdır(C). Başarılılar(C) 

çalışkandır(D). Ali(A) çalışkandır(D). Çalışkanlar(D) her zaman kazanır(E). Kıyas: Ali(A) her 

zaman kazanır(E). 

2-Bu ırmak(A) gürültü yapıyor(B) . Gürültü yapan(B) hareket ediyor demektir(C). Bu ırmak(A) 

hareket ediyor(C). Hareket eden(C) donmamıştır(D). Bu ırmak(A) donmamıştır(D). 

Donmamış olan(D) beni taşıyamaz(E). Kıyas: Bu ırmak(A) beni taşıyamaz(E). 

B- Hukuki Kıyas Usulü 

1- Genel Kıyas Kuralı  

Kıyas konusundaki Amerikan deneyimini araştıran Edward Levi’nin belirttiği üzere, hukuki 

kıyas uygulaması şu sıralamada gerçekleşmektedir754:  

1-Birbirine benzeyen iki olay belirlenir.  
                                                             
751 Filizok, 2008, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y8bK3fiqxsQJ:www.ege-
edebiyat.org/modules.php?name%3DDownloads%26d_op%3Dgetit%26lid%3D275+mant%C4%B1k+ve+anlam+problemi&
hl=tr&gl=tr, Erişim:14.09.2009. 
752 Işıktaç & Metin, Hukuk Metodolojisi, 2003, s. 136. 
753 Çüçen, Klasik Mantık, 2004, s. 109. 
754 Aldisert, Clowney, & Peterson, 2007, s. 116,117. 
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2-İlk hukuksal olaya bağlanan yasa kuralı ortaya konur.  

3-Bu kural, ikinci olaya uygulanır.  

Uygulamada özel olaydan özel olaya gidilir ve tüm üyeleri kapsayan genel bir kural değil özel 

olan iki olay arasındaki benzer kural uygulanır.    

Vergi hukuku literatüründe kıyasın tanımı şöyle verilmektedir: “Kıyas”, kanunda belli bir 

hukuksal işlem veya ilişki için konulmuş bulunan kuralı, o işlem veya ilişkiye benzeyen; fakat 

hakkında hüküm bulunmayan başka bir işlem veya ilişkide dikkate almaktır. Her iki hukuksal 

işlem ve ilişki arasında fiili benzerlik bulunması ön koşul değildir; nitelik yönünden benzerlik 

yeterlidir755. Diğer bir tanıma göre,  “kıyas”, bir yasaya, bir kurala ya da kurallara temel teşkil 

eden bir ilkeyi, yasal kavramın muhtemel lâfzî anlamını aşar surette, yasanın metninde 

öngörülen doğrultuda benzer bir olaya uygulanmasıdır756. Bu tanım, hukuki kıyas tanımı 

içindedir ve Haack açısından Peirce’in kıyas tanımına benzemektedir.  

Bu iki kıyas tanımında bir fark vardır. Birincisinde, ekonomik yorumda yapıldığı gibi, 

incelenen olayın işlevinin ve reel sonucunun benzerliğine ağırlık verilerek ekonomik bir 

genelleme yapılmakta ve bu genellemeyle incelenen olayın bağı kurulmaktadır. İkincisinde 

ise, ilkelere dayalı amaçsal yorumda yapıldığı gibi, incelenen olayın hukuk ilkeleri 

karşısındaki durumu ile bağı kurulmaktadır.   

Alexy’e göre, yargıç, mevcut olayın, kuralın kapsamına girip girmediğine yasa metninin lafzı 

çerçevesinde karar veremediğinde, kıyası kullanabilir. Kıyas, şu şekilde formalize edilebilir757: 

(J.16) (1) (x)Fx V F ben x → OGx) 

            (2) (x) (Hx → F ben x) 

            (3) (Hx → OGx)    

Kıyasa dayalı akıl yürütmenin gerçek problemi, (1) ve (2) öncüllerinin gerekçelendirilmesidir. 

(1), genellikle, bir yasada doğrudan alınabilen bir norm değildir. Bir yasada bulunabilen norm, 

genellikle şu formdadır758: 

(1.a) (x) (Fx → OGx) 

(1)’e ulaşabilmek için, aşağıdaki türden bir kurala ihtiyaç duyulur: 
                                                             
755 Saygılıoğlu, 1986, s. 20. 
756 Birsenoğul, 2003, s. 158. 
757 Feteris 2010, s. 188. (Numaralandırma Alexy’e aittir) 
758 Feteris 2010, s. 189. (Numaralandırma Alexy’e aittir) 
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(1.b) Hukuki bakış açısından benzer durumlar, benzer hukuki sonuçlara sahip olmalıdır.    

(1.b), genelleştirilebilirlik ilkesinin (1.3’) 759  ve dolayısıyla da eşitlik ilkesinin özel bir 

durumudur760.  

Bu ifade, argümanı tamamlamak için eklenmelidir, ancak sahneye konulabilmesi için, 

argümanlarla desteklenmiş olması gerekir.   

Kıyas uygulamasının başarısını etkileyen bazı faktörler vardır761:  

1-Olayın analizinde mümkün olduğunca fazla gözlem yapılmalıdır.  

2-Benzerlikler ve farklılıklar tek tek açıkça ortaya konulmalıdır.  

3-Sonuç, doğrudan doğruya bu benzerliklere dayanmalıdır. 

2- Özel Kıyas Kuralları  

a- Öncelik(Evleviyet) Kuralı 

Oğuzman’a göre, bir kanun boşluğu durumunda, bu boşluğu kural koyarak doldurması 

gereken yargıcın ilk başvuracağı imkân, öncelik (evleviyet) den yararlanmaktır762.  

Öncelik kuralını, “büyükten küçüğe akıl yürütme” ve “küçükten büyüğe akıl yürütme” olarak 

sınıflandırabiliriz.      

“Öncelik kuralı”, ( Argumentum a Fortiori, Evleviyet;) özünde, bütün için doğru olan bir şeyin 

parçalar için de doğru olacağı, yasada daha önemli bir durum için kabul edilen bir kuralın 

daha az önemli bir durum için de uygulanması gerektiği fikrine dayanmaktadır763.  İki şekli 

vardır: Birincisi olumlu, ikincisi olumsuz bir düzenlemenin bulunduğu durumlarda uygulanır764. 

i- Büyükten Küçüğe Doğru Akıl Yürütme  

Büyükten küçüğe akıl yürütme (Argumentum a Maiori ad Minus) yaklaşımı, çoğun içinde azın 

bulunacağını düşünen yasa koyucunun önemli bir hususu düzenlerken daha az önemli bir 

şeyi düzenlemeye gerek görmediğini varsayar. Başka bir deyişle, eğer tüm X’ler A’yı 

yapabilirse ve tüm B’ler de A ise o halde tüm X’ler B’yi de yapabilirler765. Eğer bir hukuki 

                                                             
759 a nesnesine F yüklemini uygulayan her konuşmacı, ilgili açılardan a nesnesi gibi olan başka nesnelerin hepsine F’yi 
uygulamaya hazır olmalıdır.  
760 Feteris 2010, s. 189. 
761 Aldisert, Clowney, & Peterson, 2007, s. 118. 
762 Oğuzman 1994, s. 69. 
763 Saygılıoğlu, 1986, s.  23; Metin S. , 2002, s. 264. 
764 Gözler 1998, s. 179. 
765 Metin S. , 2002, s. 265. 



236 

 

metin M, A durumunda uygulanıyorsa, ve eğer B durumu A’dan daha az kötü ise, M,B 

durumunda öncelikle uygulanır766. 

ii-  Küçükten Büyüğe Doğru Akıl Yürütme  

Benzer yaklaşım küçükten büyüğe doğru akıl yürütme (Argumentum a Minori ad Maius)  için 

de geçerlidir. Hukuk düzeninde daha zayıf koruma gören bir durumun, daha çok korunmaya 

değer olan bir çıkarın ve hakkın önüne geçememesidir. Elde edilecek hukuksal yarar 

açısından küçük, büyükten daha avantajlı olamaz767. 

Özel kıyas kuralları, hukuki vicdanı koruma ve eşit durumda olanlara eşit davranma, farklı 

durumda olanlara da farklı davranma anlamındaki adaleti sağlamanın özel araçlarıdır. 

Dolayısıyla, özellikle yasa kuralının vergiden kaçınma ve/veya vergi kaçırmaya yönelik 

yorumlanmasının önüne geçilmesinde kullanılabilirler. Diğer bir kullanım alanı, vergi 

idaresinin mükellef haklarını zedelemesinin önlenmesi şeklinde kendini gösterebilir.  

b- Karşıt Anlam Kuralı 

Yargıç “karşıt anlam(Argumentum a Contrario, Mefhum-u Muhalif)”ı belirli bir olayın belirli bir 

kuralın kapsamına girmediğini göstermek istediğinde kullanabilir. Mevcut olayın, kuralın 

uygulanabildiği olaylardan esasa ilişkin açılardan farklı olduğu gösterilmek durumundadır.  

Alexy, karşıt anlam için, Klug’dan aldığı şu şemayı kullanır768.  

(J.15)  (1) (x) (OGx → Fx) 

 (2) (x) (-Fx → -OGx)  

c- Saçma Anlam Kuralı 

“Saçma anlam kuralı(Lat:Argumentum ad Absurdum)” R normunun W(IRw=R’) şeklindeki dil 

kullanımı kuralı vasıtasıyla Y şeklinde yorumun saçma olduğu tezini savunmak için, bu 

yorumun kabul edilemez, anlamsız anlaşılmaz vb. olduğu söylendiğinde, böyle bir argüman 

ortaya çıkar. Z, yasaklanmış olduğu kabul edilen (O-Z) bu tür bir saçma sonuç yerine geçer. 

Argüman aşağıdaki yapıya sahiptir769:  

(J.17)  (1) O-Z 

             (2) R’ → Z 

                                                             
766 Gözler 1998, s. 179. 
767 Metin S. , 2002, s. 266. 
768 Feteris 2010, s. 188. 
769 Feteris 2010, s. 189, 190. 
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             (3) –R’ 

(1) ve (2) öncülleri gerekçelendirilmelidir. Özellikle de, Z’nin yasaklanmış olarak kabul edildiği 

ve R’ yorumunun gerçekten Z şeklinde sonuçlanacağı gösterilmelidir. Birincisi genel pratik 

argümanlarla yapılabilirken, ikincisi, yalnız ampirik argümanlarla yapılabilecektir770.   

Bu özel argüman formları, saklı varsayımlar açıkça formüle edildiği taktirde, mantıken geçerli 

argüman formları olarak analiz edilebilir. Dolayısıyla da bu argüman formları tam hale 

getirilmelidir. 

(J.18) Özel argüman formları, kendileri için verilen nedenlerin hepsini içermelidir – yani, 

doygunluğa ulaşmalıdır771.  

(J.15) mantıken geçerli bir argüman, (J.16) evrenselleştirilebilirlik ilkesinin uygulanması ve 

(J.17) ise, sonuçlara ilişkin argümantasyon formudur. 

C- Kıyas ve Yorum İlişkisi 

Birsenoğul, kıyasla yorum arasındaki farkı şöyle aktarmaktadır: “Eğer vergi tesisinin söz 

konusu olduğu durumlarda ekonomik yaklaşım yardımıyla bir yasa muhtemel lâfzî  anlamla 

uyuşmayacak biçimde anlamlandırılırsa, artık yasa yorumlanmamış olmakta, aksine yasada 

sabit olarak yasal unsur hukuk uygulayıcısı tarafından kıyas yapılarak genişletilmiş 

olmaktadır. Vergi unsurunun bu şekilde genişletilmesi ise geçerli değildir. Zira 

vergilendirilebilir olayların çerçevesini belirlemek yalnızca yasa koyucunun görevidir. Örneğin 

GVK’nun 31.maddesinde yer alan sakatlık indirimi, sadece ücretli hizmet erbabının 

yararlanacağı indirimdir. Sakat olmalarına rağmen diğer gelir vergisi yükümlüleri bu 

indirimden yararlanamayacaktır772.”   

Bize göre, bu tanımıyla kıyas biçimi vergi hukuku açısından meşru olarak 

değerlendirilmeyebilir ancak bu örnekten hareketle, sakatlık tanımını genişletmek için yapılan 

kıyaslar meşru olabilir. Daha önce yasanın uygulaması kapsamında görülmeyen veya o 

zamana kadar sakatlık olarak kabul edilmeyen bir durumun, tıp ve psikiyatride meydana 

gelen ilerlemelerle daha iyi anlaşılması ve bu rahatsızlığın kıyasen sakatlık kapsamına 

alınması mümkün olabilir. 

Saygılıoğlu, genişletici yorum ile kıyası karşılaştırmaktadır: “Genişletici yorum”da, kanunun 

dar ifadesi karşısında, yine kanununun anlam ve amacı açıklığa kavuşturulması ve kanunun 

                                                             
770 Feteris 2010, s. 190. 
771 Feteris 2010, s. 190. 
772 Birsenoğul, 2003, s. 167. 
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sözünü aşan bir anlam verilmesi söz konusudur. “Kıyas”ta, kanun koyucunun iradesi dışına 

çıkılarak kanunun içerdiği düşünce geliştirilmektedir. Böylece kanun koyucunun 

açıklayamadığı irade keşfedilerek yeni bir hukuk kuralı yaratılmaktadır773. 

Saygılıoğlu’nun genişletici yorum olarak andığı ilkesel amaçsal yorum ve açık sistematik 

yorum ile vergi hukuku tarafından kabul görebilecek kıyas yöntemi arasında büyük bir 

benzerlik olduğu görüşündeyiz. Nitekim, Birsenoğul’un aktarımıyla, Tıpke’ye göre bir yasaya 

ya da yasanın bir ya da birden fazla kurallarına temel oluşturan ilkenin lafzı aşan şekilde 

amaçsal yorumun temeli olduğundan, yorum ve kıyas yasa uygulaması eşit oranda 

prensiplerin yönlendirdiği ve amaçsal hukuk uygulaması durumlarıdır774.   Birsenoğul, bu 

düşüncenin vergi hukuku açısından kabulünü olanaksız görür. Ona göre, amaçsal yorum, 

ancak muhtemel kelime anlamı dairesinde yapıldığı sürece meşrudur. Lafzı aşan bir yorum, 

yasanın amacını aşan boşluk doldurma demektir ve yeni kural yaratmak anlamına gelir.  

Biz ise aksini savunuyoruz: İlkelere dayanan amaçsal yorum ve açık sistematik yorum 

yöntemlerinde en az kıyas kadar praeter ve extra elegem hukuk yaratılmaktadır. Diğer 

taraftan şunu belirtmeliyiz ki; kıyas yoluyla hukuk yaratmanın “olmayan bir vergi hukuku 

kuralını yaratmak”la aynı şey olduğu görüşü eksik bir görüştür.  

Furtun(Hakan)’un aktarımıyla, Barth’ın “hukuk yaratma” sınıflandırması şöyledir775:  

1-Intralegem-yasa sınırları içinde kalan hukuk yaratma.  

2-Extra legem-yasa sınırları ötesine geçen hukuk yaratma.  

3-Praeter legem-yasanın yanında yer alan hukuk yaratma.  

4-Contra legem-yasaya karşı olan hukuk yaratma.  

Larenz, paralel şekilde, aynı eylemlere “hukuk uygulaması” türleri adını vererek;  

1-Yorum.  

2-Yasa sınırları içinde kalan hukuk yaratma.  

3-Yasayı aşan hukuk yaratma.  

4-Yasaya karşı hukuk yaratma biçiminde bir ayırım yapmıştır776.  

                                                             
773 Saygılıoğlu, 1986, s. 21. 
774 Aktaran: Birsenoğul, 2003, s. 159. 
775 İ. H. Furtun 2009, s. 20, 46. 
776 İ. H. Furtun 2009, s. 20, 46. 
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Barth’a göre, “Intra legem hukuk yaratma”, yasa yorumudur. Yeni bir kural konulmaz. “Extra 

legem hukuk yaratma”, yasa sınırları ötesinde geçen hukuk uygulamasını ifade eder. Hukuk 

uygulaması kuralın mümkün olan kelime anlamının ötesinde gerçekleştirilir. Bu hukuk 

uygulamasında yasal düzenlemenin kapsamı, yasanın anlam ve amacı veya adalet idesi 

gerekleri doğrultusunda genişletilir ya da daraltılır. “Praeter legem hukuk yaratma”, yasa 

boşluklarını doldurmak suretiyle yasayı tamamlamak olarak tanımlanabilir. Burada yasada bir 

noksanlık durumu söz konusudur. Yasanın anlam ve amacı, hakkı yerine getirmekten 

kaçınma yasağı, eşitlik ilkesi ve diğer hukuk ilkeleri uyarınca uyuşmazlık konusu somut olay 

bir yasal düzenlemeyi  gerektirmektedir, ancak yasa lafzından bu hususa ilişkin bir çözüm 

doğrudan elde edilememektedir. Bu nedenle yargıç, kıyas yöntemi aracılığıyla veya başka 

yollarla, eksik olan kuralı bizzat yaratmak zorunda kalır. “Contra legem hukuk yaratma”da 

yargıç, kişisel kanaatine göre yanlış bulduğu yasayı düzeltir. Burada yukarıda değinilen 

hukuk uygulaması türünün aksine bir yasa kuralı mevcuttur, ancak kuralın uygulaması adil ve 

icabı hale uygun olmadığı için reddedilmekte, yargıç kendi kanaatine göre daha yerinde olan 

bir kuralı bunun yerine geçirerek uygulamaktadır777.     

İlkesel amaçsal yorum ve açık sistematik yorum, kelime anlamıyla tam ulaşılamayan anlamı, 

ilkelere veya ekonomik gerçekliklere dayanarak aramakla ilgilidir. Dolayısıyla, bu yorum 

yöntemlerinde, yasa sınırlarının aşılması ve praeter ve extra legem hukuk yaratma söz 

konusudur.  

Kıyas, olan bir yasa kuralını aşan contra legem hukuk yaratmada olduğu gibi bambaşka bir 

hukuk kuralı yaratmak için değil, olayın bağlandığı yasa kuralının anlam derinliğini 

pekiştirmek için de yapılabilir. Eğer o ana kadar görülmemiş yeni bir olay varsa bu olayın 

benzer olaylarla kıyaslanarak var olan bir yasa kuralı içinde değerlendirilmesi praeter ve 

extra legem hukuk yaratmanın kapsamı içindedir. Kıyas bu niteliğiyle ilkesel amaçsal yorum 

ve açık sistematik yorumla örtüşmektedir ve yasallık ilkesine aykırı değildir. 

Vergi hukukunda özellikle yorum yoluyla vergiden kaçınmayı tespit etmeye dönük, ekonomik 

olaya anlam veren, kavramların günün değişen koşullarına uymasını sağlayan ve ayrıca 

birden fazla yorumda hakem görevi olan ilkelerin içeriğinin olay özünde doldurulduğu kıyas 

uygulamaları, başta açık sistematik ve ilkesel amaçsal yorum türleri olmak üzere, vergi 

hukukunda yorum yöntemleriyle derin benzerlikler ve/veya aynılık taşımaktadır.  

Biz, kıyasın kavramlara anlam derinliği amacıyla kullanılmasının doğrudan doğruya yasanın 

iradesi dışına çıkılmak olduğu şeklinde bir değerlendirmeye katılmıyoruz. Kıyas, tıpkı yorum 

gibi, adalet duygusu, hukuk politikası, yasanın amacı, ekonomik yaşamın gerçekleri gibi 
                                                             
777 İ. H. Furtun 2009, s. 20. 
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hukuk bütünlüğünün deruni içerik ve hedeflerine dayanır. Nitekim, hukukun genel ilkeleri 

yasa yorumunda ve boşluk doldurmada bir destek işlev yapar778.  

Hukuk boşluğu bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Bize göre, kıyas yapılabilmesinin koşullarından 

birisi yasa koyucunun bilinçli bir şekilde boşluk yaratmamış olmasıdır. Yasa koyucu boşluğu 

bilerek ve isteyerek yaratmışsa ve bu boşluk anayasaya aykırı değilse, yorumcunun kıyas 

yoluna başvurmaması gerekir. Böyle bir kıyas, contra legem hukuk yaratmayla 

sonuçlanacağından vergi hukuku düzeni tarafından istenmeyecektir.   Ancak eğer boşluk 

anayasaya aykırı değilse, kıyas, anayasal düzeyde ilkelerden(hukuk düzeninin bütününe 

egemen olan, yol gösterici mahiyetteki değer ve ilkeler) yararlanarak yapılabilir779. 

D- İçtihatlar ve Kıyas 

İçtihadın benzer bir olaya uygulanması, özelden özele kıyas yoluyla ve özelden genele 

yapılan bir iştir. İçtihat, yargıcın koyduğu kural değil, yargıcın kararından başkası tarafından 

çıkarımlanan kuraldır780.  

Yorumcu, içtihatlardan hukuk olayının uygulanacağı genel prensipleri çıkarır. Mahkemenin 

verdiği kararın gerekçesinden çıkarılan hukuki prensip, yasa kuralına karşılık gelmektedir. 

İçtihatların uygulanmasında Dworkin’in düşüncesi şudur: Yazarın niyetini anlamanın önemine 

inanmış bir yargıç, geçmişte kendi olayının aynısı veya çok benzeri olan bir olay hakkında 

karar vermiş belli bir yargıcı veya küçük bir yargıç grubunu seçerek  bu problemleri aşmaya 

çalışmalıdır. Ve sormalıdır: geçmişte alınan bu karardaki hangi hüküm şu anki olaya 

uygulanabilir? Bu uygulama, bir anlamda önceki yargıcı kanun koyucu gibi bir duruma 

sokar781. 

Gerekçede yer alan olayın somut bir özelliğinin benzerlik kuran etken bir neden olarak kabul 

edilebilmesi için bazı koşulları taşıması gerekir782:  

1-Benzerlik nedeni açık olmalıdır.  

2-Belirli ve somut bir gerçekliğe sahip olmalı, kişi veya olayların değişimi ile temelden bir 

değişim göstermemelidir.  

3-Neden ile yargı kararı arasındaki bağ, benzetmeyi mantıken zorunlu kılacak biçimde uygun 

olmalıdır.  

                                                             
778 Memiş, Kanun Hükmünde Anlaşma Ve Danıştay Uygulaması / Avrupa Ortak Normuna Uyum Analizleri, 2004, s. 88. 
779 İ. H. Furtun 2009, s. 47. 
780 Metin S. , 2002, s. 259. 
781 Dworkin R. , 1982, s. 548.  
782 Kayhan, 1999, s. 21,22. 
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4-Tam olmalıdır. Bu mantıktaki yeter neden ilkesinin bir yansımasıdır.  

Metin(Sevtap), Saussure’un eşsürem ve ardsürem analiz ve söylemini kullanarak, içtihatların 

kıyasa konu olmasını değerlendirir. Eşsüremli analizde şu soruların cevabı aranır: İçtihattaki 

kanuni olayı oluşturan ve benzerlik kurmamızı sağlayan etken nedenler, içtihadın 

uygulanacağı somut olayda gerçekleşmekte midir?. Değişim olgusu bir yana bırakılarak, 

içtihatta somut olayda olmayan, somut olayda da içtihatta bulunmayan yeni nedenler var 

mıdır?. Ardsüremli analizde, içtihattaki benzerlik oluşturan nedenlerin somut olayda 

gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılırken değişim olgusu göz önüne alınarak bir cevap 

bulmaya çalışır. İçtihadın tarihi ile somut olayın incelendiği tarih arasında geçen sürede, 

içtihatta bulunmayan yeni ve farklı bir maddi olay niteliğindeki benzerlik nedeni ortaya 

çıkabilir783.      

Emsal kararın üç tür etkisi olur:  

1-Aynı olayda aynı kararın verilmesi.  

2-Yargının düşünce tarzının analiz edilerek bu düşünce tarzının benzer olaylarda 

uygulanması. İkinci durumdaki çelişkiyi giderme çabası birinci durumunkinden farklıdır. İkinci 

durumda, yargının verdiği kararlar birebir aynı olaya dayanmamaktadır. Emsal alınan şey, 

yasanın yargı tarafından analiz edilme biçimidir.  

3-Karardaki ilkenin yasa olarak görülüp genelleştirilen kuraldan yola çıkarak, tümdengelimsel 

analizle yeni olay hakkında karar verilmesi. Örneğin; KDV sorumluluğuna ilişkin bir kararda 

sorumluluk kavramına prensipler düzeyinde yargının nasıl baktığı tespit edilecek ve fiili 

olarak oluşan sorumluluk ilişkisinde de aynı prensiplerle karar verilecektir.    

E- Vergi Hukukunda Kıyasın Yasak Olduğu Durumlar 

Kanunun örneklendirici değil ama “numerus clausus” yani “sınırlı sayma” ilkesine göre bir 

şeyleri saymış ve buna bir sonuç bağlamış ise bu sayılanların dışında kalan olgular için artık 

yasanın öngördüğü bu sonuç uygulanmaz784. Bu durumlarda genel kıyas veya özel kıyas 

kurallarının uygulanması mümkün değildir.  

Diğer taraftan, usul ve cezaya ilişkin, oransal, rakamsal, tutarsal ve miktarsal kuralların 

yasallık, hukuki belirlilik, yasal idare, hukuk güvenliği gibi anayasal ilkeler çerçevesinde 

kıyasa elverişli olmadığı görülür. İstisna ve muafiyet hükümleri içinde aynı görüş 

savunulabilir. Narmanlıoğlu’na göre, kıyas uygulamasının koşullarında birisi kuralın istisnai 

                                                             
783 Metin S. , 2002, s. 261,262. 
784 Metin S. , 2002, s. 267. 
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nitelik taşımamasıdır. Çünkü istisna kurallarının geniş bir şekilde uygulanması geçerli 

değildir785.  

F- Vergi Hukukunda Kıyasın Mümkün Olduğu Durumlar 

1- Anlam Derinliği Kazandırmak Amacıyla Kıyas  

Daha önce açıkladığımız gibi, kıyas, olan bir yasa kuralını aşan contra legem hukuk 

yaratmada olduğu gibi bambaşka bir hukuk kuralı yaratmak için değil, olayın bağlandığı yasa 

kuralının anlam derinliğini pekiştirmek için de yapılabilir. Eğer o ana kadar görülmemiş yeni 

bir olay varsa bu olayın benzer olaylarla kıyaslanarak var olan bir yasa kuralı içinde 

değerlendirilmesi praeter ve extra legem hukuk yaratmanın kapsamı içindedir. Kıyas bu 

niteliğiyle ilkesel amaçsal yorum ve açık sistematik yorumla örtüşmektedir ve yasallık ilkesine 

aykırı değildir. 

Vergi hukukunda özellikle yorum yoluyla vergiden kaçınmayı tespit etmeye dönük, ekonomik 

olaya anlam veren, kavramların günün değişen koşullarına uymasını sağlayan ve ayrıca 

birden fazla yorumda hakem görevi olan ilkelerin içeriğinin olay özünde doldurulduğu kıyas 

uygulamaları, başta açık sistematik ve ilkesel amaçsal yorum türleri olmak üzere, vergi 

hukukunda yorum yöntemleriyle derin benzerlikler ve/veya aynılık taşımaktadır.  

Ayrıca İçtihatların yeni vergi olayları hakkında verilen kararlarda uygulanması da düşünme 

yöntemi açısından bir kıyas uygulamasıdır. Özellikle içtihatların birebir aynı olmayan ancak o 

içtihatta yer alan temel düşüncenin yeni olayda esin kaynağı olarak kullanılması durumunda 

yorumcunun eylemi yorumdan ziyade kıyasa daha yakındır.    

2- Kıyasa İzin Veren Maddelerin Yorumlanması Olarak Kıyas 

Tüm Yasa’nın tek tek ekonomik olayları sayması veya diğer bir ifadeyle her yasa maddesinin 

“numerus clausus” düzenlenmesi beklenemez. Bu tür bir düzenleme, ekonomik ve sosyal 

yaşamın zenginliği karşısında her zaman eksik kalacaktır. Bundan dolayı, yasa koyucu, pek 

çok vergi hukuku kuralını oluştururken, genel ve soyut ifadeler kullanmış ve/veya tek tek 

sıralama yaparken bunları sınırlı olarak değil, örnek olarak saymıştır. Bu örnek sıralamada 

birebir bulunmasa da özellikleri açısından sıralananlara benzeyen işlemleri de yasanın 

kapsamına alındığını belirten pek çok yasa kuralı bulunmaktadır.  

Bu tür kurallarda genellikle yasada vergilendirmeyi ilgilendiren hususlar listelenmekte ve bu 

çerçevede kabul edilecek benzeri hususların da aynı kapsamda sayılacağı belirtilmektedir.   

Bazı vergi yasalarındaki “gibi”, “benzeri”, “diğer”, “diğerleri” ifadeleri buna örnek gösterilebilir.  

                                                             
785 Narmanlıoğlu 2001, s. 118. 
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Bu durumun, vergi hukuku kurallarında, yorumcuya kıyas yapma konusunda izin 

vermesinden başka bir biçimde anlamamak gerekir.  

Ek-1’deki Tablo’da VUK, GVK, KVK, AATUHK, ÖTVK, DVK’da yer alan ve “gibi”, “benzeri”, 

“diğer”, “diğerleri”  gibi ifadelerle kıyasa izin verir biçimde düzenlenen kuralları gösterir liste 

yer almaktadır: 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİDEN KAÇINMANIN ANALİZİ VE ÖNLENMESİNDE YORUM VE 
KIYAS 

A- Yakın Kavramlar 

1- Vergi Kaçakçılığı  

Kaçakçılık, VUK’un 359. maddesinde tanımlanmıştır. Kaçakçılık suçunu şu eylemler 

oluşturmaktadır: 

a- Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak. 

b- Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açmak. 

c- Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydetmek.  

d- Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek, gizlemek(Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair 

suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere 

defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, gizleme olarak kabul edilir) veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge(Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu 

muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan 

belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir) düzenlemek veya bu belgeleri 

kullanmak. 

e- Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti 

bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sahifelerini yok ederek yerine 

başka yapraklar koymak, veya hiç yaprak koymamak veya belgelerin asıl veya 

suretlerini tamamen veya kısmen sahte(Gerçek bir muamele veya durum olmadığı 

halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir) olarak düzenlemek veya 

bu belgeleri kullanmak. 

f- Ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, 

Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basmak veya bilerek kullanmak786.  

a-d. arasında sayılan birinci grup eylemler, on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasını, e. de 

sayılan ikinci grup eylemler, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasını, f. de sayılan 3. grup 

eylemler iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasını gerektiririr. 

                                                             
786 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 
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359. maddeye bakıldığında, vergi kaçakçılığı sayılan eylemlerin bazı temel özellikleri şöyle 

sıralanabilir:  

1- Muhasebe hilesi kapsamındaki eylemlerde matrahta azalma şartı aranmakla 

birlikte(bu şart vergi ziyaı veya hazine zararı anlamına gelmemektedir), tüm vergi 

kaçakçılığı eylemleri sonucunda ceza verilebilmesi için vergi ziyaı(hazine zararı) 

zorunluluğu bulunmamaktadır. 

2- Tüm eylemler, devlet bütçesi dışında ondan daha geniş kapsamlı şekilde özel hukuk 

kişilerini de yanıltarak mali sistemin güvenilirliğini zayıflatmaya yönelik fiillerdir. 

3- Cezalandırmada amaç, hazine değil kamu yararıdır787. 

Sonuç olarak, vergi kaçakçılığı, vergi ziyaından bağımsız olarak, Yasa’da sayılan özel hukuk 

kişilerini de kapsayacak şekilde kamuyu yanıltarak menfaat sağlayan hileli eylemlerin 

gerçekleşmesi ile meydana gelmektedir.  Yasa ile korunan yarar,hazine veya vergi idaresinin 

yararı değil, genel kamu düzenin yararıdır. Bundan dolayı, Sonsuzoğlu’na göre, dolandırıcılık 

veya özel evrakta sahtecilik suçlarında olduğu gibi ceza hukukunun içindeki bir düzenlemeyle 

cezalandırılmaları gerekir788.  

2- Vergi Planlaması 

“Vergi planlaması”, işletmelerin vergiye karşı tepkilerinin ve uyum sağlama süreçlerinin, vergi 

mevzuatının çizdiği sınırlar içinde yönetimi yoluyla, vergi yükünün en aza indirilmesi amacına 

yönelik olarak uygulanan bir vergi tasarrufu sağlama yöntemidir. Vergi mükellefleri ve 

sorumluları, vergi kanunlarının kendilerine verdiği hakları kullanarak daha az vergi ödeyerek 

yasaların kendilerine vermiş olduğu en doğal haklarını kullanmaktadırlar789. Bu yönüyle vergi 

planlamasına, meşru vergiden kaçınma da denmektedir.  

“Vergi planlaması”, genel olarak, işletmelerin yapılarının ve örgütlenmesinin, iş yapma şekil 

ve süreçlerinin, vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuatta yer alan indirim, istisna ve 

muafiyetlerin, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının, vergisel avantaj sağlayarak ve 

vergi yükünü en aza indirecek şekilde yasal düzenlemeler ile uyumlu olarak gerçekleştirilen 

sistemli bir çalışmadır790.  

 

                                                             
787 Sonsuzoğlu, 2010 s. http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100617055.htm 
788 Sonsuzoğlu, 2010 s. http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100617055.htm 
789 Yılmaz, 2007 s. 53 
790 İbiş, 2004, s. 73. 



246 

 

B- Vergiden Kaçınmanın Tanımı 

1- Bazı Temel Kavramlar 

a- Kanuna Karşı Hile 

“Hile” kelimesi Arap dilinde çare, tedbir anlamına gelmektedir. Türkçe’de ise “hile”,  “birini 

aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, 

entrika. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma” demektir791.  

Topçuoğlu’nun aktardığına göre, Bahr, Rebelsberger, Oerttmann, Riezler, “kanuna karşı 

hile”yi “yasaklayıcı bir kanun tarafından, gerçekleşmesine engel olunan bir sonuca, başka bir 

şekilde yani yasaklayıcı hükme girmeyen bir şekilde erişmeyi doğuran bir hareket” şeklinde 

tanımlamaktadır792 . Bu tanım, kanuna karşı hilenin olayın görünümünü dejenere etmesi 

yönüne ağırlık vermektedir. 

Topçuoğlu’nun “kanuna karşı hile” tanımı ise , “kanunların anlam ve amaçlarına aykırı 

olmakla beraber lafızlarına uygunluğu yüzünden metinlerin normal uygulamalarıyla 

izlenemeyen ve ancak amaçsal yorumları sayesinde yaptırım uygulanabilen fiil ve işlemlerdir” 

şeklindedir ve aynı şekilde olayın görünümünün dejenere edilmesi boyutuna ağırlık 

vermektedir793. 

Yıldırım, doktrinde kanuna karşı hilenin, bir emredici hukuk kuralına aykırı bir fiille veya 

hukuki işleme uygulanacak yaptırımı bertaraf etmek için hukuken caiz olan başka yollara 

başvurarak aynı hukuki sonuca ulaşmak yahut hukukça yasaklanan amaca dolambaçlı 

yollardan ulaşmak olarak tanımlandığını söylemekte ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 

25.10.2001 Tarih ve 2001/010173  Sayılı, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 13.04.1993 Tarih ve 

1993/3693 Sayılı, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 29.11.2002 Tarih ve 2002/7580 Sayılı 

Kararları ile Anayasa Mahkemesi'nin 02.06.1987 Tarih ve 1987-YS-2000 Sayılı kararında, 

"Kanuna karşı hile"nin; özetle kanunun emredici hükümleri ile yasaklanan bir amaca, 

emredici kanun hükümleri ile yasaklanmamış olan yollardan ulaşılması şeklide tanımlandığını 

belirtmektedir794. 

Yıldırım, Saban, Saraç, Sarı ve Poyraz, Borçlar ve Medeni Hukuk  literatürüne paralel olarak, 

kanuna karşı hile kavramını,  olay üzerinde yapılan bir hile yoluyla yasanın o olayı 

tanımlamasının ve yorumunun yönlendirilmesinin amaç edinilmesi olarak 
                                                             
791 Güncel Türkçe Sözlük, 2010, 
http://tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=hile; 
Erişim: 16.10.2010. 
792 Topçuoğlu, 1950, s. 183,184. 
793 Topçuoğlu, 1950, s. 188. 
794 Yıldırım, 2006, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=4463; Erişim: 16.10.2010. 



247 

 

açıklamaktadırlar 795 . Adı geçen yazarlara göre, genelde hukuk olayı ve özelde vergiyi 

doğuran olayın hukuki şekli üzerinde gerçeği(ekonomik olayın özünü) saptırıcı bir görüntü 

verilmektedir. Bu görünen hukuki şeklin olayın özünü yansıttığı kanaati doğarsa, aslında 

verginin konusunu oluşturan bir ekonomik olay vergilendirme alanının dışına taşınmış 

olmaktadır.  Bu açıdan bakıldığında, yazarlar, bir şeyin kanuna karşı hile olabilmesi için, 

hukuki mahiyetin değiştirilmesi, kanunen yasaklanmış bir sonucun elde edilmesi ve hile 

kastının varlığı(Yıldırım’a göre hile kastı aranmamalıdır)  gerektiği belirtilmektedirler.       

Söz konusu yazarlar ayrıca, kanuna karşı hilenin, olayın gizlenmesinin birer çeşidi olan 

muvazaa ve peçeleme ile ilişkisini, ortak ve farklı yönlerini irdeleyerek kavramı netleştirilmeye 

çalışmaktadırlar.  

Örneğin Sarı, muvazaada, tarafların sırf üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla gerçekte 

olmayan bir sözleşmeyi varmış gibi ya da aralarında sözleşmeyi olduğundan farklı 

göstermesinden dolayı hukuksal sonuç doğuran irade beyanlarının sakatlandığını, kanuna 

karşı hilede ise tarafların aralarında yaptıkları hukuki işlem ile kanunun uygulamasından 

yapay bir şekilde uzaklaşıldığını ve aynı ekonomik sonuca başka yollarla ulaştıklarını ve 

kanunun bu hileyle uygulandığını belirtmektedir. Bu noktadan bakıldığında, vergi 

hukukundaki peçeleme kavramı, kanuna karşı hile kavramı kapsamına girmektedir.  

O halde vergi hukukunda kanuna karşı hile kavramını anlamak için peçeleme kavramı 

üzerinde durmak gerekir.    

b- Peçeleme 

“Peçeleme” kavramını Kaneti’den öğreniyoruz: Kaneti’ye göre, peçelemeden bahsedebilmek 

için şu şartlar aranacaktır796: 

1- Mükellef veya vergi sorumlusu, önce vergiye tabi bir işlemde özel hukukun öngördüğü bir 

biçim veya kurumu yasaya uygun biçimde kullanacaktır.  

2- Bu kullanış, iyi niyetle değil, vergiyi dolanma veya vergiyi kaçırma amacına yönelik 

olacaktır. Diğer bir deyimle, mükellef veya vergi sorumlusu, vergi yasasını dolanmak için 

hukuksal kalıp veya biçimlerden yararlanma olanağını kötüye kullanmış olacaktır.  

3- Özel hukukun öngördüğü bir biçim veya kurum görünüşe göre değil, gerçek ekonomik 

duruma göre değerlendirilecek ve vergileme buna göre yapılacaktır. 
                                                             
795 Saban, 2003, s. 73-97; Saraç, 2004, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004104868.htm, Erişim: 16.10.2010; Sarı, 2006, 
http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=3171, Erişim: 16.10.2010; Poyraz, 2009, 
http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=5449 , Erişim: 16.10.2010. 
796 Kaneti, 1989, s. 49. 
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Öncel, Kumrulu ve Çağan’da paralel olarak, vergi yükümlüsü ve sorumluları özel hukuk 

biçimlerini ve kurumlarını olağan kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi kaçırma amacı 

güdüyorlarsa bu amaca yönelen sözleşmelere peçeleme sözleşmesi adı verildiğini, bu 

durumda idare ve vergi yargısı organlarının vergilemede görünüşteki sözleşmeyi değil, 

gerçek ekonomik durumu göz önüne alacaklarını belirtmektedir797.  

Bizim konuyu nasıl gördüğümüzü açıklamadan önce Saban’ın “anahtar kavram”ı  dediği, 

“vergi yasalarının ve yasa boşluklarının kötüye kullanılmasının karşısında olmak” üzerinde 

durmak gerekir. Vergi yükümlülerinin yasaların açık ve hoşgörülü olanaklarından yararlanma 

hakları vardır, buna “vergi tasarrufu” denir, vergi tasarrufu yasaldır798.   

Saban’a göre, hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olabilmesi için, öncelikle 

kullanılacak bir hakkın var olması gerektiği, hakkın kullanımının onun toplumsal ve ekonomik 

görev ve amacından saptırılmış olması ve kötüye kullanımın aşikar olması gerekmektedir. 

Saban’ın anahtar kavramının diğer yüzü “dürüstlük kuralı”dır. “Dürüstlük kuralı”, hak 

sahiplerinin haklarını kullanırken veya borçlarını yerine getirirken hukuka, genel ahlaka, örf 

ve adet kurallarına (bir hukuk kuralı durumuna gelen) ve doğruluk ilkelerine uygun 

davranmaları, haklarının çevresinde bulunan diğer hak sahiplerine veya borç ilişkilerinin diğer 

tarafını teşkil eden kişilerde, varlığı mutad (olağan) olan güven duygusunu ihlal 

etmemeleridir799. 

Saban’a göre, vergilendirme alanında yorum ilkelerini ve ekonomik yaklaşımı içine alan bir 

üst kavram dürüstlük ya da hakkın kötüye kullanılması yasağını kullanmamız mümkündür.  

Yaltı, temel kavramın kötüye kullanma olmaması gerektiği görüşündedir. Bu tür işlemlerde en 

önemli unsur “sanallık-yapaylık” dır. AHİM, “tamamen yapay” kavramını kullanır. Vergi 

yükünden kaçmayı sağlayan eylem gerçek olmamalıdır. Diğer bir unsur ise söz konusu 

eylemin yegâne amacının vergiden kaçınma olmasıdır. Vergi mükellefi vergi yükünü azaltan 

eylemini sadece ve sadece vergi yükünü azaltmak amacıyla gerçekleştirmelidir800.   Tıpke’ye 

göre eğer işlemde vergiden başka hiçbir motivasyon yoksa o “tamamen yapay”dır801.   

                                                             
797 Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2002, s. 26. 
798 Saban, MK 2. Maddesi’nin “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 
zorundadır” düzenlemesinin iyi niyet kuralını, “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” 
düzenlemesinin ise bir hakkın başkasını zarara sokmak amacı ile kullanılmasını kanunun korumayacağı kuralını, MK 3 
maddesi’nin “Kanunun iyi niyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır Ancak, durumun 
gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz” düzenlemesinin bu 
kuralların uygulama alanını çizdiğini söyler. 
799 Saban, 2003, s. 73-97. 
800 Yaltı, 2011, Konferans Notları. 
801 Aktaran: Akkaya, 2011, Konferans Notları. 



249 

 

2- Ana Kavram: Vergiden Kaçınma 

Vergiden kaçınma, uygulamada birbirinden çok farklı şekillerde gerçekleşebilir. Vergi 

anlaşmalarına, uluslararası hukuka ve ulusal vergi hukukuna göre hangi eylemin vergiden 

kaçınma olduğu hakkındaki kavramlaştırmalar farklılaşabilir.  Ancak neyin vergiden kaçınma 

olup olmadığının değerlendirilmesindeki esas mesele, vergi tasarrufu doğuran eylemin 

ekonomik özgürlük-eşitlik arasındaki çatışmada nerede konumlandığıdır802.     

Kaçınmanın birinci unsuru “vergi avantajı” dır.  Bireyle devlet arasında çıkar çatışmasından 

dolayı sürekli bir santranç maçı oynanır. Birey bu santranç maçında, anayasal bir hak olarak 

vergiyi doğuran olaydan kaçarak vergi borcunu doğurmamaya çalışır.  Sorun, sözleşmelerde 

yapılan hileyle vergi olayının tanımının değiştirilmesinde ortaya çıkar803. Bu yönüyle vergiden 

kaçınma yasak alanı içindedir ve eylemin cezai bir karşılığı vardır. Birleşmiş Milletler ve 

OECD’nin yaklaşımları da aynı yöndedir. 

Bir yaklaşıma göre,  “vergiden kaçınma”, vergi planlaması ile aynı derecede bir eylem olarak 

kabul edilir ve vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin kişilerin vergi yükümlülüğünün 

tamamının veya bir kısmının hazinenin vergi kaybına uğraması olarak tanımlanır804. Diğer bir 

yaklaşımda ise matrah azaltımı veya matrah yok edilmesi gibi eylemlerin yasa kurallarına 

aykırı olarak yapılması durumunu vergiden kaçınma kapsamına alınmaktadırlar 805 . Bu 

noktada, “meşru” ve “meşru olmayan” vergiden kaçınma ayırımı yapılmaktadır. “Meşru 

vergiden kaçınma”, yasalarla açıkça yasaklanmamış uygulamalarda bulunarak, 

yükümlülüğün zamanında ve gereğince yerine getirilerek ve boşluklardan yararlanılarak 

yapılan vergi tasarrufu eylemidir. Daha az vergi ödemek(veya hiç ödememek) için yapılan 

eylem, mevcut vergi yasası hükümleri ve idari düzenlemelere uygun olmalıdır.  “Meşru 

olmayan vergiden kaçınma” için kullanılan ölçüt ise “hakkın kötüye kullanımı” dır. Bir vergi 

mükellefinin, ekonomik teamüllere, şartlara uygun olmayan veya gerekçesi izah edilmeyen 

yasal düzenlemeleri seçmesi halinde, hakkın kötüye kullanımı ortaya çıkar. Eyüpgiller’e göre, 

hakkın kötüye kullanımından söz edebilmek için, vergi dışında başka makul baskın 

sebeplerin görülmemesi ve vergiden kaçınma niyetinin dış görüntüde seçilmiş olan 

düzenlemeye esas teşkil etmesi gerekir. Bunun dışındaki eylemler kusurlu 

bulunmamalıdır806.   Deak’a göre, vergiden kaçınmada yasal yükümlülüğün suistimal edilmesi 

                                                             
802 Gutmann, 2011, Konferans Notları. 
803 Akkaya, 2011, Konferans Notları. 
804 Kıldiş, 2007, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=4690, Erişim: 19.10.2010.; Aktan, Dileyici, & Saraç, Vergi 
Zulmüne Karşı Direnişin İki Yönü: Sivil İtaatsizlik ve Vergi İsyanı, 2003, s. 112. 
805 Uluatam, 2003, s. 298.; Eyüpgiller, 2002, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002053104.htm, Erişim: 19.10.2010. 
806 Eyüpgiller, 2002,  http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002053104.htm, Erişim: 
19.10.2010. 
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söz konusudur. Yasanın formuna uygun ancak ruhuna uygun olmayan bir eylem vardır.    

Suistimal edilme, haklar konusunda nesnel olduğu kadar tek tek olay bazında netleştirilmesi 

gereken bir konudur.  Buradaki diğer bir unsur, söz konusu işlem sonucunda toplumun 

refahına zarar veriliyor olmasıdır807.      

Bir eylemin vergiden kaçınma olarak kabul edilebilmesi için kötü niyet şartının aranmaması 

gerektiğini savunan görüşler bulunmaktadır. Nitekim OECD’nin yaklaşımına göre, eğer eylem 

yapay değilse yani gerçek bir işin varlığı söz konusuysa kötü niyetten bahsedilemez. Gerçek 

bir iş olmasına rağmen o eylem vergiden kaçınma olarak kabul edilebilir808 . Ancak, söz 

konusu yaklaşımı vergi güvenlik önlemlerinin uygulanması açısından geçerli olduğunu kabul 

etsek de VUK’un 3. maddesi uyarınca genel bir vergiden kaçınma kuralının oluşturulması 

açısından uygun bulmuyoruz.          

Buraya kadarki açıklamalardan, bir eylemin vergiden kaçınma olarak kabul edilebilmesi için 

şu koşulların varlığının gerekli olduğu görülmektedir: 

1- Mükellef veya sorumlu, hakkın suistimali yoluyla hile kapsamında bir eylem içinde 

olmalıdır. Hakkın suistimalinden söz edebilmek için, mükellefin veya sorumlunun 

seçtiği eylemin vergi yükünün azaltılması dışında başka hiçbir makul sebebin 

bulunmamalıdır.  

2- Hile, özel hukuk kişilerini değil Maliye İdaresini yanıltmak amacıyla kullanılmaktadır.  

3- Bu eylem sonucunda VUK’un 341.maddesi809  kapsamında vergi ziayının doğması 

gerekir.  

4- Eylemin VUK’un 359.maddesinde sayılan eylemlerden olmaması gerekir. Aksi 

takdirde eylem vergiden kaçınma değil, vergi kaçakçılığı olur.  

 

                                                             
807 Deak, 2011, Konferans Notları. 
808 Jimenes, 2011, Konferans Notları. 
809 VUK 341: Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi 
veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade 
eder. 
Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk 
ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir. 
Yukarıki fikralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri 
alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez. 
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C- Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi 

1- Vergiden Kaçınmanın Önlenmesinde Kullanılacak Yöntemler  

a- Yorum ve Kıyasın Kullanılması  

Vergiden kaçınmanı önlenmesi öncelikle bir yorum ve kıyas sorunudur. 

Pistone, vergiden kaçınmanın önlenmesinin amaçsal yorumun, genel düzenlemelerin ve özel 

düzenlemelerin bileşkesi olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Gerçek kaçınma, 

yorumun başarısız olduğu noktadan başlar. Bu durumda yasayı yorumlayan kişi, yasanın 

arkasındaki temel mantığa, yasanın ruhuna ulaşmaya çalışır810.        

Akkaya, konunun menfaatler içtihadı temelinde düşünülmesi ve hangi eylemin vergiden 

kaçınma olup olmadığının belirlenmesinde ekonomik yorum metodunun kullanılması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Vergiden kaçınmanın tespiti için öncelikle vergiyi doğuran olayla 

ilgili özel hukuk kurallarına bakılmalıdır. VUK’un 3. maddesine göre, muvazaalı bir işlemin 

hukuki formunun temel alınması mümkün değildir. Peçeleme işleminde de aynı şekilde 

görünürdeki hukuki formun dikkate alınmaması gerekir. Bu durumda, görünürdeki işlem 

yerine varsayımsal bir vergiyi doğuran olay ikame edilir. Ancak ikame etme eylemi mevcut 

hukuk sistemimizde yer alan yasallık ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden 811  sistemimizde 

vergiden kaçınmanın önlenmesi yönünde yorum yapmak yolları oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden 

yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır812.    

Bu yaklaşımda kapalı yorum yöntemler ön plana alınmaktadır. Bir eylemin meşru olmayan 

vergiden kaçınma olup olmadığının analizinde, kapalı lâfzî ve kapalı sistematik yorum 

yöntemlerinin yetersiz kalması büyük bir olasılıktır. Çünkü, meşru olmayan vergiden kaçınma 

eyleminde zaten bu yorum türleri kullanılarak kanuna karşı hile gerçekleştirilir.   

Açık tarihi yorum yöntemi ve vergi hukuku dilinin yapısal yönünü dikkate alarak çıkar analizi 

amacıyla kullanılan açık lafzi yorum yöntemi, yasa kuralının siyasi ve sosyolojik amacının 

belirlenmesine yönelik yorum yöntemleridir. Bu yöntemler, genel vergi hukuku düzeninin, 

siyasi, ekonomik ve sosyolojik yapı çerçevesinde nerede oturduğunu cevaplarlar. Bu yorum 

                                                             
810 Pistone, 2011, Konferans Notları. 
811 Saban, mevcut hukuk sistemimizde vergiden kaçınma olarak değerlendirilen bir eyleme karşı, yasal hiçbir önlem 
alınamayacağı sonucuna Heidegger’in varlık felsefesi çözümlemesiyle ulaşmıştır. “Geleneksel felsefe, kavram ve gerçeklik 
arasında bir uygunluk arar. Heidegger bu uyuşmanın düşüncede gerçekleştiğini söyler. Kavram ile şey arasında zihnimizde 
bir apaçıklık olmalıdır. Bu apaçıklıkla varlıkların gizlilik örtüsü kaldırılır. Apaçıklığa ulaşmak için zihnimiz özgür olmalıdır. 
Eğer vergi kanunlarında bir norm yoksa özgürce apaçık hale getirilecek bir varlık da yoktur. Bu açıdan bakıldığında, VUK 
3. maddesinde vergiden kaçınmaya ilişkin bir norm yoksa bu maddeden  yola çıkarak, vergiden kaçınma kavramının 
apaçıklığına ulaşmak mümkün değildir. O halde yasada bir düzenleme olmadıkça vergiden kaçınmaya ilişkin bir yorumla 
uygulama yapmanın olanağı da  yoktur (Saban, 2011, Konferans Notları).”           
812 Akkaya, 2011, Konferans Notları. 
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yöntemleri, vergi mükellefi/sorumlusunun eylemini, o eylem özelindeki reel amacını 

incelemeye uygun değildir, dolayısıyla söz konusu eylemin vergiden kaçınma anlamına gelip 

gelmediğinin tespitinden kullanılmamaları gerekir.      

Vergiden kaçınmanın analizi amaçlı vergi hukuku yorumunda kullanılacak en uygun 

yöntemler; anlam belirsizliğini çözümleme amacıyla kullanılan açık lafzi yorum, açık 

sistematik yorum ve ilkesel amaçsal yorum yöntemleri; ve bir de kıyas yöntemidir. “Ortada 

gerçekten bir ekonomik olay var mı? yoksa sadece yapay hukuki bir işlem mi söz konusu?,  

eğer bir ekonomik olay varsa mükellef bunun gerçek mahiyetini dürüstçe yansıtmakta mıdır?” 

sorularının cevabı, bu yorum yöntemleriyle ve kıyas yöntemiyle açıklığa kavuşturulabilir.     

Russell’ın atomsal önermeleri kavramını lafzi yorum yöntemine uyarladığımızda, ekonomik 

olgunun tüm ayrıntısı ve ayırıcı unsurlarıyla ortaya konulması, yani olgunun atomsal hale 

getirilmesi durumunda, vergi hukuku kuralının yorumu esnasındaki akıl yürütmenin doğru 

sonuç vermesinin mümkün olacağı görülür. Buna göre, somut vergiyi doğuran olayın içeriği 

olayın meydana geldiği andaki özgün ve tekil haliyle, vergi mükellefi tarafından değiştirilmiş 

hali incelenerek hangisinin doğru olduğunun belirlemesi yapıldığında, tümevarımsal bir 

mantıkla vergi hukuku kuralının anlamı o belirlemeye göre oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan 

anlam, vergiden kaçınma eylemi içindeki mükellefin amaçladığının dışında yeni bir yoruma 

veya yeni bir tümdengelimsel akıl yürütmeye konu olur.  

Genel ve soyut içerikli vergi hukuku önermelerinin sadece olay anında akıl yürütmeye konu 

olduğunda, yani belli bir vergiyi doğuran olaya özgü ve o bu olay zamanında yorum konusu 

yapıldığında, onun anlamına ilişkin önermenin atomsal hale geldiğini, başka olay ve 

zamanda farklı yorumlara konu aynı kuralın o yorum anında da ayrı bir atomsal önerme 

durumuna geleceği söylenebilir. Bu şu anlama gelir: Vergi hukuku kuralı ancak somut olayda 

yorumlandığı zaman belli anlam ifade edebilir. Zamanı ortadan kaldırdığımızda çok anlamlı, 

belirsiz bir yapı ortaya çıkar. Yorumun belirlilik üzerine oturması, genel kabul görmüş soyut 

anlamın olay özelinde yeniden kanıtlanarak ortaya konulmasıyla mümkün olabilir. “Belirlilik”, 

ezber bir anlam değil, “deneyime dayalı ve mantıksal olarak tutarlı ve yeterli düzeyde 

savunulmuş anlam” olarak tanımlanmalıdır. Vergi hukuku kuralının yorumuna bu açıdan 

baktığımızda, mevcut bir anlam üzerinden hareket ederek meşru olmayan vergiden kaçınma 

eylemini gerçekleştiren mükellefin bu eyleminin belirlilik zeminini kullanmak olmadığı, tam 

tersi anlam belirsizliğini kullandığından söz edilebilir.  

Anlam belirsizliğinden yararlanan kötü niyetli vergi mükellefinin vergiden kaçınmasının red 

edilmesi için anlam belirsizliğinin giderilmesinde sembolik mantığın anlamlandırma yöntemi 
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önemli bir araçtır. Bu yöntemde mükellefin ve yorumcunun anlam evreninin özellemesinin 

karşılaştırılması, mükellefin yaratmak istediği dumanlı havayı dağıtabilir. 

Açık sistematik yorumun mükellefin ekonomik amacının çözümlenmesine dönük argümanları 

doğrudan doğruya mükellefin eyleminin meşru olmayan vergiden kaçınma çerçevesinde olup 

olmadığının değerlendirilmesinde kullanılabilir. Burada özellikle Felsefi Soruşturmalar 

Dönemi Wittgenstein’ın “santranç/oyun/dil oyunu” kavramlarının vergiden kaçınma eyleminin 

çözümlenmesindeki önemine değinmek yerindedir.  

Yorum, santranç benzeri bir oyun oynamaktır ve oyunu kazanmak strateji meselesidir. 

Strateji, kurallar çerçevesinde yürütülüyürsa sorun yoktur. Yorumcunun bir hedefi vardır, o da 

en başarılı yorumu yaparak fikrini en iyi kabul ettiren taraf olmaktır. Tıpkı bir satranç 

maçında, oyunun kurallarını uygulayarak en iyi satranç oyununu oynayarak kazanmak gibi.  

 “Yorum”, bir yönüyle kamuoyunda veya Vergi Mahkemesinde hesaplaşan idarenin ve 

mükellefin/sorumlunun yargıcı ikna stratejisinin bir sonucudur. Strateji, kuralsızlık içinde veya 

kurallara uyarak ama o kuralları dolanarak geliştirilmekte ise, bu durum kuralların ve aklın 

işleyişinin, salt ikna amacıyla araçsallaştırılması anlamına gelmektedir. Bu durum, toplumsal 

bir kötülüktür engellenmesi gerekir.  

Toplumsal iyiliği bozmadan dürüstçe oynanan bir oyun, belli ve önceden üzerinde uzlaşılmış 

kurallar içinde oynanır. Tarafların reel koşullarda ötekinin pozisyonuna göre sayısız 

seçenekleri olabilir ama bu seçeneklerin içinde kuralı uygulamamak yoktur.  Vergiden 

kaçınmanın engellenmesi amacıyla doğru ve dürüst yoruma ışık tutan şey budur. Vergi 

hukuku kurallarını ihlal etmeyerek, aklın, dilin ve reel koşulların içinde, hesaplaşma yeri olan 

mahkemede veya ilgili kamuoyu önünde taraflar arasında tezini en iyi savunan tarafın 

yorumu üstün gelir ve kabul görür.   

Kabul gören(meşru) yorum, “kuralın uygulanması” na aykırı olmayan yorumdur ve bu “kurala 

uymak”tan farklıdır. Meşru olmayan vergiden kaçınma eyleminde kurala uyma iddiası vardır 

ve yargıç veya karşı yorumcu bunun çürütülmesiyle uğraşmamalıdır. Çürütülmesi gereken 

şey, mükellef eyleminin kuralı uyguladığı iddiasıdır.   

Kurala uymak ve uygulamak arasındaki fark, etik kaynaklar tarafından belirlenir. Ve bu 

noktada ilkesel amaçsal yorum yöntemi devreye girer. İlkeler-hukuk kuralı sistematiğine 

dayalı yorum o kuralın taşıdığı değerleri içerecek biçimde yorumlanmasıdır. Hukukun temel 

amacı, hakların korunması ve adaletin teminidir. Hukuk bütünlük içinde yorumlanmalıdır ve 

hukuk bütünlüğü, sadece kurallarda yer alan kavramların anlamsal ve kavramsal bir 

bütünlüğünü değil, temel hukuksal yönelimlerin ve koruduğu hukuki değerlere ulaşma 
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amacının da bütünlüğe dahil edilmesini içerir. Bu açıdan bakıldığında, kurala uyar görünüp 

de aynı durumdaki diğer vergi mükellefleri arasında(farklıymış izlenimi doğurarak) açık bir 

adaletsizlik yaratan mükellef yorumu, o kuralın hukuk bütünlüğü içindeki anlamını 

uygulamamakla eş değer olarak değerlendirilmeli ve bu eylem vergi hukuku açısından 

geçersiz kabul edilmelidir.  

Neyin vergiden kaçınma olup olmadığının belirlenmesinde, ekonomik olayın gerçek 

boyutunun değerlendirilmesinde kullanılabilecek kıyas tarzı bir akıl yürütmenin de mümkün 

olduğu kanaatindeyiz. Çünkü yeni ekonomik olayın eski ekonomik olaylara kıyasen 

tanımlayarak(veya nitelendirerek) bağlandığı vergi yasasının uygulanması sonucunu 

doğuran kıyas ile, ekonomik amaca dayalı açık sistematik yorum arasındaki tek farkın, 

birincisinin tek tek hayat olaylarının karakterinin araştırılması ve aralarındaki benzerliğe 

dayanılması813 iken, ikincisinde, o benzerliklerin genel olarak kabul görmüş özüne dayanması 

olduğu görülür.  

Bu durumda, kıyasın zihinsel sürecinde bir iddiada bulunulmakta ve öncüllerden birisini bu 

oluşturmaktadır. Ekonomik amacı esas alan açık sistematik yorumda ise bu iddia savunusu 

yerine genel kabul görmüş bir öncül yer alır. O halde, kıyas ne kadar etkili ve ikna edici 

şekilde savunulursa hukuki belirlilik engeli aşılmış olur. Belli bir özel ekonomik olaya 

benzerliğin ve/veya aynılığın her kabul gören savunusu, o ekonomik olayın genel karakterine 

ilişkin bir varsayım üzerine oturur. Bu genel karakterden yapılan çıkarım, aynen ekonomik 

amaca dayalı açık sistematik yorumda da vardır. O halde, ekononomik amaçsallığı esas alan 

yorumun meşru olması gibi bu tür bir kıyas uygulaması da vergi hukuku açısından meşru 

kabul edilmelidir. Vergi hukukunda bu şekilde sonuçlanan kıyas uygulamasının mümkün 

olmasında hiçbir mantıki, ilkesel veya hukuki engel bulunmamaktadır. Bu kabul edildiğinde, 

yargının ve idarenin yorumcularının ekonomik bilgi, deneyim ve birikimlerinin yetersizliğinden 

yararlanarak özel ve yeni bir ekonomik olayın vergiden kaçınma aracı olarak kullanılması 

kısıtlanmış olur.   

b- Uygulanabilir Test Yöntemi  

Bize göre, bir eylemin meşru vergiden kaçınma(vergi planlaması) mı? yoksa meşru olmayan 

vergiden kaçınma mı? olduğunu belirleyen temel etmen, eylemin hukuki görünüşünde dürüst 

davranılıp davranılmadığı olmalıdır. Bu değerlendirme, bir taraftan ekonomik yorum yoluyla 

olayın özünü kavramaya yönelirken, diğer taraftan söz konusu eylemin diğer vergi 

mükellefleri aleyhine bir adaletsizliğe yol açıp açmadığını da kapsamaktadır. “Çünkü hukuk 

                                                             
813 Çağıl, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş (Hukuk Başlangıcı Dersleri) 1966, s. 236-237. 
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sadece kurallara uygun olanı değil, kurallar uygulandığı zaman başkalarına zarar, haksızlık 

ve kötülük yapılmamasını da gerektirir, destekler814.”  

Vergiden kaçınmanın varlığının test edilmesinde, Akyol’un “Dürüstlük Kuralı ve Hakkın 

Kötüye Kullanılması Yasağı” başlıklı eserindeki değerlendirmelerinden yararlanmak 

gerektiğini düşünüyoruz. Eser, sözleşmenin kurulması, geçerliliği ve yorumlanması ile 

dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bize göre, 

söz konusu inceleme, vergi yorumcusuna mükellef eyleminin meşru olmayan vergiden 

kaçınma oluşturup oluşturmadığıyla ilgili bazı test araçları sunmaktadır. Eser, kavramı, genel 

hukuk, Medeni Kanun ve karşılaştırmalı hukuk açısından incelemekte ve bazı test araçları 

sunmaktadır. Bizim için bu test araçlarının önemi, vergi hukukundaki meşru olmayan 

vergiden kaçınmanın tespiti, netleştirilmesi, açık seçikleştirilmesi ve somutlaştırılması için 

kullanılabilir olmasıdır.  

Sıralamasında kendi görüşümüzü dikkate aldığımız Akyol’un sunduğu test araçlarını, vergi 

hukukuna uyarlayarak şöyle açıklayabiliriz815:  

İşlem, birinci testten geçemeyen olayın ikinci teste tabi tutulması, bundan geçemeyen olayın 

ise üçüncü teste tabi tutulması şeklinde yürümelidir. Her üç testten geçemeyen olay “meşru 

olmayan vergiden kaçınma” olarak değerlendirilmelidir:    

1- Görünürdeki İşlem Hazine Zararı Yaratmalıdır: Vergi yargıcı, olayı haksız fiil açısından 

incelemelidir. BK’nun 41. maddesine göre, “haksız fiil”, bir şahsın diğerine hukuka aykırı 

olarak ve kusuru ile zarar vermesidir. Bu unsurlar, dürüstlüğe aykırı davranışta ve hakkın 

kötüye kullanılmasında da gerçekleşebilir. Bu taktirde dürüstlüğe aykırı hareket ve hakkın 

kötüye kullanılması “haksız fiil” oluşturur.  Vergi hukuku ilişkisinde zarar, hazine zararı olarak 

oluşur. Eğer görünüşteki hukuki işleme göre yapılan kapalı yorumlar hazineyi zarara 

uğratıyor ise meşru olmayan vergiden kaçınma ihtimali incelenmelidir. 2. ve 3. testler 

mükellef aleyhine sonuç veriyorsa görünüşteki hukuki işlem değil, gerçek ekonomik eylem 

dikkate alınmalıdır.   

2- Görünürdeki İşlem Vergi Adaletsizliği Yaratmalıdır: Eğer vergi mükellefi vergi olayının 

hukuki görünüşünü başka türlü de olabilecekken öyle olmasını tercih etmişse, görünüşteki 

haktan mı yoksa gerçek haktan mı yararlanması gerektiğinin belirlenmesinde öncelikle analiz 

edilmesi gereken husus, bu seçimin açık bir haksızlık doğurup doğurmadığıdır. Buna göre, 

vergi yargıcının vergi mükellefinin gerçek iradesini yansıtan olayı esas alması için bakacağı 

                                                             
814 Akyol Ş. , 2006, s. 2. (Aynen alınmadı, uyarlama yapıldı) 
815 Esinlenilen Bölümler: Akyol Ş. , 2006, s. 7, 12, 22, 23. 
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husus, görünüşteki hukuki işlem yoluyla vergi adaletinin zedelenip zedelenmediğidir.  Eğer 

açıkça hak zedelenmesi varsa, üçüncü testi uygulayacaktır. Eğer olay üçüncü testten 

geçemezse yargıç “görünüşteki hak”kı yani görünüşteki hukuki işlemi reddetmeli ve “gerçek 

hak”kın yani gerçek ekonomik işlemin sonuçlarına göre yasayı uygulamalıdır.  

3- Görünürdeki İşlem Taraf ve/veya Taraflara Gerçek Ekonomik Hiçbir Fayda 

Sağlamamalıdır: Hakkın kötüye kullanılması yasağı, bir hakkın kullanılmasında hak sahibine 

hiç yararı olmadığı veya çok az ve sınırlı yararı olduğu hallerde mevcuttur.  Buna göre, 

ortada meşru olmayan vergiden kaçınma olduğunun test edilmesinde üçüncü testimiz, 

görünüşteki hukuki işlemin taraf ve/veya taraflara açık bir ekonomik katkısı olup olmadığıdır. 

Eğer görünüşteki hukuki işlemin ekonomik çıkar doğurması mümkün değilse hakkın amacına 

aykırı kullanımı söz konusudur. Bu da hakkın kötüye kullanımı demektir.  Bu anlamdaki bir 

kötüye kullanım sonucunda yaratılan vergi tasarrufunun vergi yasaları tarafında da kabul 

görmesinin mümkün olmaması gerekir.   

2- BM, OECD ve ICC Açısından Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi  

Birleşmiş Milletler ve OECD’nin yaklaşımları, vergiden kaçınmanın kanuna karşı hile veya 

vergi literatüründeki karşılığıyla peçeleme kaynaklı olması durumunda, olayın görünümünün 

dejenere edilmesine önem veren boyutunu dikkate alır. Yaklaşımların temel vizyonu, 

ekonomik gerçekliğin görünümünü saptırarak vergi yükünden kaçınan vergi mükelleflerinin 

bu eylemlerinin sonuçlarının engellenmesidir 816 . Bu yaklaşımlara göre, vergisel hilelerin 

önüne geçebilmenin yolu, kapalı yorumlarla ulaşılan çıkarımları bir kenara atıp açık 

sistematik yorum ve ilkelere dayalı amaçsal yorumla veya kıyasla ulaşılan çıkarımların 

uygulanmasıdır.  

                                                             
816 “Birleşmiş Milletler 1984 tarihli konuyla ilgili raporunda, tam mükelleflerin başvurdukları başlıca uluslararası vergiden 
kaçınma yollarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir: 
1.    Gelirin servete veya servetin gelire dönüştürülmesi, 
2.    Mal ve hizmet karşılığı ödemelerin vadesiz veya faizsiz borç olarak gösterilmesi, 
3.    Gelir veya varlıkların yasal sahipliğinin (düşük vergili ülkelerde bulunan üs şirketler gibi) bağlı şirketlere aktarılması, 
4.    Örtülü sermaye yatırımlarıyla vergisel yarar sağlanması, 
5.    Kârın düşük vergili ülkelerde bulunan bağlı şirket veya şubelerde toplanması sağlayacak işlemler yapılması, 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
OECD (Milletlerarası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)’nin konu ile ilgili raporuna göre en yaygın vergiden kaçınma 
halleri şunlardır: 
1.    Yabancı bir yatırımdan elde edilen gelirlerin çok düşük oranda vergi ödeyen veya hiç ödemeyen bir ara işletmede 

toplanması, 
2.    Kârların, vergi mükellefiyeti doğurmayacak veya çok düşük vergi yükümlülüğü yaratacak şekilde, banka unsurlara 

dönüştürülmesi (örneğin ticari kazancın değer artış kazancına dönüştürülmesi), 
3.    Suni gider tahakkukları, 
4.    Vergi anlaşmalarının sağladığı yararları azamiye çıkarmak için değişik kaynaklardan elde edilen yabancı gelirleri 

toplamak üzere yabancı şirketler kurulması, 
5.    “1” ve “4” şıklarının birlikte uygulanması (Eyüpgiller, 2002 s. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002053104.htm, 19.10.2010)” 
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Uluslararası Ticaret Odası (ICC), vergiden kaçınma eylemleri üzerindeki ekonomik amaca 

dayalı açık sistematik yorum ve/veya kıyas yoluyla yapılan müdahalelere genellikle karşıdır. 

ICC’ye göre, mükelleflerin yasanın lafzından hareketle vergi yükünü azaltma yönündeki 

çabaları meşrudur. Hükümetler ekonomik amaca dayalı açık sistematik yorum veya ilkelere 

dayalı amaçsal yorum ve/veya kıyas yoluyla vergilendirme alanını genişletmemelidirler817. 

 

3- Örnek Olay Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi 

Meşru olmayan vergiden kaçınmanın kıyas yöntemi yoluyla tespiti açısından test unsurlarını 

nasıl kullanabileceğimize ilişkin iyi bir örnek,  opsiyon, forward, future, swap 818 sözleşmeleri 

aracılığıyla vergi yükünü ayarlayan mükelleflerin eylemleri olabilir. 

 “Opsiyon sözleşmesi” bir varlığın, gelecekte belirlenen bir tarihte veya belirli bir zaman 

süresi içinde, prim karşılığında, önceden belirlenmiş bir fiyattan satma veya satın alma 

hakkını veren bir anlaşmadır819.  

                                                             
817 “ICC’nin yukarıda ayrıntılarına yer verilen “politika kararı”nda, belirlenen hususlar ışığında hükümetlerden aşağıdaki 
ilkelerin uygulanması talep edilmiştir. 
1.    Vergi otoriteleri, belirli bir yasal ticari işlem biçimine, genel vergi maliyetlerini azaltmaya imkan tanıması gerekçesiyle 

karşı çıkmamalıdırlar. Yasal ticari karar kavramı, global piyasalarda teknolojik nedenlerle hızla değişen ortamda geniş 
bir şekilde tanımlanmalıdır. 

2.    Spesifik Vergiden Kaçınmayı Önleyici Kurallar, yasalara harfiyen uyan bir mükellefin sorgulanmayacağından emin 
olabileceği şekilde, yeterince açık ve kesin olmalıdır. Vergi yasaları tamamen lafzına uygun olarak uygulanmalıdır.  

3.    Vergi otoritelerinin ve vergi incelemelerinden sorumlu idarelerin lafzı açık olan bir yasayı kendilerine göre “ruhunu” 
gözönüne alarak yorumlamaları kabul edilemez. Özellikle yasanın idari yorumlarının (tebliğlerin) yayımlanmamış 
olduğu durumlarda bu hususa dikkat edilmelidir. 

4.    Genel Vergiden Kaçınmayı Önleyici Kurallar hükme bağlanırken de (yasanın suistimali veya eşdeğer durumlar) aynı 
kanunların kesinliği gereği aşağıdaki ilkelerin gözönüne alınması gerekmektedir. 

5.    Bu tür genel kuralların uygulanması, ekonomik öze uygunluğun bulunmadığı veya bir işlemin yapılması için aslı bir 
sebebin varolmadığı durumlarla sınırlı kalmalıdır. Ekonomik öze uygunluk (economic susbstance) bir işlemin olgularına 
ve gerçekleşme şartlarına dayandırılması gereken bir ticari değerlendirme (test) olmalı, mekanik ölçülerden (testler) 
kaçınılmalıdır. 

6.    Vergi usul kuralları adil ve tutarlı biçimde uygulanmalı, ispat külfetinin keyfi olarak mükellefe yöneltilmesine izin 
verilmemelidir. 

7.    Özel olarak hükme bağlanmış ve mevzuatı oluşturulmamış vergi teşvik önemlerinin “suistimale karşı” uygulamalarda 
sorgulanması kabul edilemez. Yasa koyucunun bu tür teşvikleri kaldırma konusunda yetkisi tartışmasız ise de, bu 
teşvikler geriye dönük olarak kaldırılmamalıdır. 

8.    Ticari bir işlem Spesifik Bir Vergiden Kaçınmayı Önleyici Kuralların dışında bırakıldığı takdirde, Genel Vergiden 
Kaçınmayı Önleyici Kurallar kapsamına da alınmamalıdır. Örtülü sermaye konusunda olduğu gibi, bu tür uygulamalarla 
karşılaşıldığı takdirde kanunların kesinliği kuralı ciddi ölçüde tahrip edilmiş olacaktır. 

9.    Genel Vergiden Kaçınmayı Önleyici Kuralları kabul edip uygulayan ülkelerin, aynı zamanda vergi mükellefine önceden, 
uygun bir dönem içerisinde, belirli bir işlemin bu tür uygulamalara muhatap olup olmayacağına dair “muktezalar” (ön 
idari görüşler) (advance rulings) vererek açıklık sağlamaları gerekmektedir. Ancak, bu muktezaların yüksek maddi ve 
zaman kaybı şeklindeki maliyetlerine istisnai durumlar dışında neden olmaması yönünden, vergi kuralları (hükümlerin 
işleyişi) yeterince açık olmalıdır. 

10. Vergi anlaşmalarına taraf olan Devletlerin karşılıklı olarak birbirlerini kendi Vergiden Kaçınmayı Önleyici Kurallarını 
uygulama konusunda yetkilendirmesi halinde, bu kurallar açık bir şekilde belirlenmeli ve mütekabiliyet ve eşitlik ilkesine 
uygun olmalıdır. (Eyüpgiller, 2002 s. 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002053104.htm, 19.10.2010).” 

 
818 Finansal veya finansal olmayan varlıklarla ilgili olan sözleşmelerin tümünü kapsayan anlamıyla. 
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Benzer kavramları(forward, future, swap)  birlikte ele almak mümkündür: 

 “Forward sözleşmesi”, sözleşmenin taraflarından birisine, sözleşmeye konu olan belirli 

miktardaki bir varlığı (mal, para, döviz, faiz oranları vb.) sözleşmede belirlenen gelecekteki 

belirli bir tarihte ve belirli bir fiyattan satın alma ve diğer tarafa da satma mecburiyeti yükleyen 

anlaşmadır. Forward sözleşmesinin şartları tarafların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmekte 

olup her sözleşme kendine özgüdür. “Swap sözleşmesi” ise iki taraf arasında yapılan bir 

anlaşmaya göre gelecekte belirli bir tarihte ele alınan varlığın (mal, döviz, faiz vb olabilir.) nakit 

akımlarının karşılıklı değiştirilmesine yönelik bir sözleşmedir820.  

“Future işlemleri” belirli bir değerin (mal, döviz, altın vb) gelecekte önceden belirlenmiş bir 

tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan teslimine yönelik işlemleri ifade etmektedir. Bu 

işlemler kontrata dayalı olarak yapılır ve fiziki piyasalar aracılığıyla (borsalar) işlem görürler. 

Satıcı, kontratta yer alan varlığın standart bir miktarını önceden belirlenmiş bir fiyattan ve 

gelecekte önceden belirlenmiş bir tarihte teslim etmeyi (kısa pozisyon), alıcı ise teslimatı 

almayı taahhüt eder (uzun pozisyon)821.  

Futures ve opsiyon sözleşmelerinin şartları forward ve swap sözleşmelerinin aksine tarafların 

ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmemektedir. Çünkü sözleşme büyüklükleri ve teslim tarihleri 

sözleşme taraflarının isteğine bağlı değil, standarttır822.  

KVK 1,6 ve 3. maddelerine göre, söz konusu işlem ve sözleşmeler sonucu elde edilen gelir, 

tam mükellef kurumlar açısından ticari kazanç, dar mükellef kurumlar açısından ise ticari 

kazanç ya da arızi kazançtır.  

GVK’nun 40/3. maddesine göre, taraflardan birinin söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan 

edimini ifadan kaçınması veya geç ifa etmesi durumunda karşı tarafa ödenen ceza ve 

tazminatın gider olarak indirimi mümkündür.  38.maddeye göre, ilgili ceza ve tazminatın 

ödendiği tarafta ticari kazanç oluşturmaktadır.  

Ticari kazançlara uygulanan tahakkuk ilkesi gereğince, gelecek yıla sarkan gelir ve gider 

tahakkuklarında da, dönemsellik ilkesi gereği 31/12 tarihine kadarki döneme isabet eden gelir 

giderler hesaplanıp o döneme yazılmaktadır. Ancak opsiyon, future, forward ve swap 

sözleşmelerinde gelir ve giderin sözleşme sonunda kesinleşmesinden dolayı gelir ve gider 

                                                                                                                                                                                              
819 Heper ve Ekinci 2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064532.htm, Erişim: 
24.05.2011. 
820 Heper ve Ekinci 2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064532.htm, Erişim: 
24.05.2011. 
821 Angın 1998, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=2098, Erişim: 24.05.2011. 
822 Heper ve Ekinci 2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064532.htm, Erişim: 
24.05.2011. 
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sözleşme sonunda kesinleşir. Bundan dolayı bu tür sözleşmelerde kazancın 31/12 de 

tahakkuk etmesi mümkün değildir.      

Opsiyon, future, forward ve swap sözleşmelerinin bu özelliği ve ek olarak karmaşıklaştırılma 

potansiyeli, uluslar arası işlemlere konu olabilmesi, meşru olmayan vergiden kaçınma için 

kullanılabilme niteliğine sahip olmaları anlamına gelmektedir.  

Örneğin, bu tür işlem ve sözleşmeler kimi zaman “Çift taraflı(Straddle) pozisyon”, şeklinde 

yapılabilmektedir. Çift taraflı pozisyon almanın amacı, riski asgariye indirilmek olabileceği gibi 

fiyat değişimlerinden yararlanmak suretiyle kâr elde etmek ve vergiden kaçınma amacı ile 

vergi ertelemesi yapmak da olabilir823.  

Bu durumda, çift taraflı pozisyonlardan kaynaklanan zararların indirimi konusu her zaman 

şüpheyle karşılanacak bir alan olacaktır. Diyelim çift taraflı bir sözleşme vardır ve bir 

sözleşmeden zarar, diğerinden ise kar elde edilmiştir. Eğer zarar edilen bu işlem sonucunda 

vergi yükünde bir azalma söz konusu ise bu azaltılmanın meşruluğunun sorgulanması yolları 

açık olmalıdır.  

Örneğin, bir mükellef, yurtdışında bir kuruluş aracılığıyla yaptığı forward emtia alım işlemi 

nedeniyle 10.000.000 TL zarar etmiştir. Bu şirketle ilişkili başka bir şirket ise aynı hisse 

senedi üzerinden forward emtia satım anlaşmasıyla 10.000.000 TL tutarında kar elde 

etmiştir. Bu durumda bir şirket zarar, diğer şirket kar ederken toplamda kar veya zarar sıfır 

olacaktır. 

Çift taraflı pozisyonun ilişkili kişiler arasında yapıldığını varsayalım. Mükellef(ler)in şu 

eylemleri olabilir: 

1- Zararlı ve karlı pozisyonlar aynı faaliyet dönemlerinde tamamlanır. 

2-  Şirketlerin diğer ticari faaliyetlerinden zarar edilen dönemde karlı sözleşme tamamlanır, 

diğer ticari faaliyetlerinden kar edilen dönemlerde zararlı sözleşme tamamlanır.   

Konunun ABD’de nasıl değerlendirildiğini bilmek bize ışık verecektir: Bu işlem ve 

sözleşmelerin riskten korunma amacı dışında kullanılmaları durumunda çift taraflı 

pozisyonlardan kaynaklanan zararların indirimi mümkün değildir824 . ABD’de kabul edilen 

yasalarda amaçlanan husus, çift taraflı pozisyonlardan birisinden zarar birisinden kar 

doğması durumunda, bir pozisyondan doğan zararın, diğer bağlı pozisyon gelir yazılana 

                                                             
823 Karaman 1999, s. 64. 
824 Heper ve Ekinci 2004, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004064532.htm, Erişim: 
24.05.2011. 
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kadar indiriminin önlenmesidir. Buna göre birbirine bağlı pozisyonlar tutulması durumunda, 

bir pozisyondan doğan zararın, diğer bağlı pozisyonda oluşan geliri aşmayan kısmı mahsup 

edilemez. Bu durumda indirim konusu yapılamayan kısım gelecek yıllara devreder. Ancak bir 

pozisyonda oluşan zararın diğer pozisyonda oluşan gelirden fazla olması durumunda, geliri 

aşan kısım indirim olarak dikkate alınabilir825.  

ABD Federal Gelir Yasası herhangi bir ekonomik öze dayanmayan ve sadece vergi 

planlaması amacıyla oluşturulmuş zararların vergi matrahından indirilmesine de izin 

vermemektedir. ABD yargı organlarında oluşan içtihatlar da bu yöndedir. ABD Federal Gelir 

Yasasının 165’nci maddesi uyarınca bir zararın vergi matrahından indirilebilmesi için 

belgelendirilmesi ve zarar doğuran olayın tanımlanabilir ve tamamlanmış olması 

gerekmektedir. Yine kar elde etme amacıyla yapılmayan ve gerçekte ekonomik bir kayıp 

doğurmayan zararların da indirimi kabul edilmemektedir826. 

ABD’de yargı organları bu karara varmak için üç ayrı yaklaşımdan hareket etmektedir: 

1-Basamak İşlemler Yaklaşımı(The Step Transaction Doctrine)827: Bu doktrin uyarınca bir 

sonuca yönelik yapılan yasal ancak yapay bir dizi işlem tek bir işlem olarak kabul edilir. 

Örneğin, A noktasından D noktasına direkt olarak gidebilecek bir mükellef, sadece vergisel 

sonuçlar elde etmek için B ve C noktalarında da durabilir. Bu durumda mahkemeler 

mükellefin takip ettiği dolambaçlı yol ile bağlı olmayıp, bu basamak işlemleri tek bir işlem 

olarak dikkate alabilir828. 

Bu doktrin ile bu işlemlerin gerçekleri yansıtmadığı iddia edilmemekte olup, birden fazla 

yapılan işlemin tek bir amaca yönelik olarak yapıldığı ifade edilmektedir. 

Bu doktrinde, bütün olarak tek bir pozisyonu (straddle) ifade eden işlemler bütününün 

parçalara bölünerek zararların matrahtan indirilmesi, karların ise matrahla ilişkilendirilmemesi 

engellenmektedir829. 

2-Ekonomik Öz Yaklaşımı (The Economic Substance Doctrine)830:  Ekonomik Öz Doktrini 

uyarınca yapılan bir işlemden doğan zararın indirim konusu yapılabilmesi için bu işlemin 

vergisel sonuçlarından başka bir ekonomik amacı (özü) bulunmalıdır831. 

                                                             
825 Tavuz 2011, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=6954, Erişim: 25.05.2011. 
826 Tavuz 2011, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=6954, Erişim: 25.05.2011. 
827 1935 tarihli Gregory v. Helvering  Davasında, Commissioner v. Court Holding Co Davası ve diğer birçok davada 
uygulanmıştır. 
828 Tavuz 2011, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=6954, Erişim: 25.05.2011. 
829 Tavuz 2011, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=6954, Erişim: 25.05.2011. 
830 Knetsch v. United States Davasında uygulanmıştır 
831 Tavuz 2011, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=6954, Erişim: 25.05.2011. 
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3-Özün Şekle Üstünlüğü (Substance Over Form)832: Özün Şekle Üstünlüğü doktrini uyarınca 

kanunun lafzına uyan ancak amacına ters olan bir işlemin yapılması halinde kanunun özü 

dikkate alınacaktır833.  

Yaklaşımlardan son ikisinin Türk mevzuatına uygun olduğu görüşündeyiz. VUK’un 3/B-1’inci 

maddesindeki,  “vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti esastır” ifadesi, “ekonomik öz” ve “özün şekle önceliği” yaklaşımlarını 

yansıtmaktadır.   Ayrıca, her iki yaklaşımın önerdiğimiz 3 aşamalı teste uygun bir altyapı 

oluşturmaktadır.  

Aynı örnekte vergiden kaçınmayı önleyici yönde, kıyas ve ilkesel amaçsal yorum 

yöntemlerinden her ikisinden birbirini tamamlayıcı biçimde ayrı ayrı yararlanılabilir.  Daha 

önce belirttiğimiz gibi, kavramın anlam derinliğini oluşturmak için kıyas tarzı bir 

değerlendirme vergi hukuku açısından meşrudur. Bu noktadan hareketle, kıyasen 

uygulanacak kurallardan birisi, özel verginden kaçınmayı önleme kurallarından olan transfer 

fiyatlandırması mevzuatında yer alan ilişkili kişi kavramıdır.   

 “İlişkili kişi”, 26704 no’lu ve 18/11/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Seri no’lu 

Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğinde tanımlanmıştır834 . Bu Tebliğ’e göre, bir kurum 

açısından ilişkili kişi; 

1-Kurumların kendi ortaklarını, 

2-Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, 

3-Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya 
dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, 

4-Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında 
bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları, 

5-Ortakların eşlerini, 

6-Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın 
hısımlarını,  

ifade etmektedir.  

Yukarıdaki tanım, sadece transfer fiyatlandırması kuralları açısından değil, aynı zamanda 

ekonomik ve sosyal yaşamın gerçekleri açısında da önemlidir. Düzenleme, vergi 

                                                             
832 Gregory v. Helvering Davasında, Knetsch v. United States Davasında uygulanmıştır. 
833 Tavuz 2011, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=6954, Erişim: 25.05.2011. 
834 T.C.MaliyeBakanlığı 2007, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/5520/Trans_Fiyat_Teb1/3.htm, Erişim: 
26.05.2011. 
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hukukundaki pek çok olayda, ekonomik ve sosyal yaşamın gerçeklerine uygun biçimde, çıkar 

birlikteliği içindeki kişilerin kimler olabileceğine ilişkin bir karine sunmaktadır.  Bu karine, 

alınan pozisyonların hangilerinin çift taraflı sayılabileceği hakkında rehberlik yapabilir. Elbette 

çift taraflı sayılabilme koşulları her örnek olayda ayrıca değerlendirilmelidir.  

Bu değerlendirmeyle yaptığımız şey, “bir mekanizmayı bütünlüğe indirgemektir”. Yasa ve 

Tebliğ, ilişkili kişi kavramı hakkında anlam derinliğini sağlanabilmesi için ilkeler sunmaktadır. 

Biz bu ilkelerin genel ekonomik gerçekliği açıklayan bir mekanizma olduğunu ve bu 

mekanizmanın bir üst model olarak vergi hukukundaki her alana uygulanabileceğini 

düşünüyoruz. 

İlişkili kişiler açısından işlemi sorgulayan Vergi yargıcı, söz konusu ilişkili kişilerle yapılan bu 

sözleşmelerin meşru olmayan vergiden kaçınma olarak kabul edilip edilmeyeceğini daha 

önce açılımını yaptığımız şu basamaklardan geçerek sorgulamalıdır: 

1-Bir hazine zararı var mı? Mükellefin birinci ve ikinci eyleminde(olay) cevap “evet” tir. Olay 

birinci testten geçmemiştir. O halde ikinci teste geçilmelidir.   

2-Olay, çift taraflı pozisyon almayan mükelleflere kıyasla söz konusu mükellef matrahının 

düşük hesaplanmasını sağlamaktadır. Bu da açıkça bir vergi adaletsizliği yaratmaktadır. Bu 

durumda nihai kararı vermek için üçüncü teste geçilmesi gerekmektedir. 

3-Yargıç, mükellefin, normal ekonomik koşullarda tipik bir yatırımcının davranışını emsal 

almalı ve tek taraflı pozisyon alan bir işletmenin ekonomik icaplara(ekonomik öz) göre nasıl 

davranması gerektiğini değerlendirmelidir. Bu noktada, baz alınacak kriter, eğer olay sayısı 

çoksa pek çok ekonomik olayın incelemesi ile oluşturulan makul yatırımcı profili veya eğer 

olay pek çok değilse sınırlı sayıdaki emsal yatırımcının davranışıdır. Eğer mevcut olayda 

makul yatırımcı profiline veya emsal yatırımcıya uygun davranmayan mükellefin hakkın 

kötüye kullanılması eylemi içinde olduğu düşünülmelidir. 

Buna göre, mükellef 3 aşamalı testten geçemediğinden vergi azaltıcı eylemi reddedilmelidir.  

Bu karara varan bir yargıç, olayı değerlendirirken şu alanlarda kıyas yapmaktadır: 

1-Farklı bir kuraldaki ilişkili kişi kavramını olayda kıyasen kullanmaktadır. 

2-Ekonomik özü temsil eden eylemi mevcut mükellef eyleminin analizinde kullanarak 
ekonomik amaçsallığı esas alan açık sistematik yorum yöntemi kullanılmaktadır. Bu 
yöntemin analojik mahiyeti en az kıyastaki kadar belirgindir. 
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SONUÇ 

Vergi hukuku kuralının içeriği, kelime anlamını, genel amaç/amaçları, genel ilke/ilkeleri ve 

içinde bulunduğu hukuki sistemi içinde barındırır. Her hangi bir kuralın uygulanması, içeriği 

doğrultusunda hüküm verilmesi sonucunu doğurur. Hükmün verilmesiyle birlikte vergi hukuku 

kuralı, yaşayan düzenin parçası haline gelerek ekonomik ve toplumsal realiteyle bütünleşir.  

Bu perspektiften bakıldığında, vergi hukukundaki bir kuralın yorumunun dil, bağlam, amaç ve 

fonksiyon(hem sonuç hem de etki açısından) gibi boyutları vardır. Tüm bu boyutlar farklı 

yorum türleri içinde tanımlanabilir. Her farklı yorum türü, Aristoteles’in madde ve form 

ilişkisine dayanan ontolojisinin içinde bir yerlerde konumlanır.   

Aristoteles’in ontolojisinde evren, maddeden forma, formdan maddeye sürekli oluş halindedir. 

Varlıkların en üstünde salt form(kavram), en altında ise salt madde(heyula) bulunur. Salt 

form, ilk düşünen, ilk irade, ilk yaratan, kendinden menkul olan ilk güçtür, salt akıldır, salt 

farkındalıktır. Salt madde ise henüz form kazanmamış en basit varlıktır. Etrafımızdaki olaylar 

madde ve form boyutlarını bir arada bünyelerinde taşırlar. Maddesel boyut, her an değişim 

içindeki reel yaşamı, form boyutu ise maddeye yaşam enerjisini veren ama kendisi 

değişmez-evrensel hakikati yansıtır.    

Bu ontolojiyi vergi hukukuna taşıdığımızda,  VUK’un 3.maddesindeki, maddenin lafız, formun 

ise ruh olduğunu görürüz. İlk oluş iradesi yasama öncesi aşamadan yasama aşamasına 

doğru somutlaşır. Yasama gücü, en derin ve yüksek toplumsal değerlerin temsilcisidir. Bu 

güç lafız olan kuralı en alt düzey formuyla yaratır. O kuralın üst formlara doğru oluşu ise 

yorumla devam eder.  

Bu oluşun bir tek yol üzerinden hareket etmesi zorunludur. Bu yol mantık olarak anılan akıl 

yürütme kurallarıdır. Mantıkla ilgili klasik ve formel anlayışa göre; savunulan bir yargının şu 

üç ilkeye aykırı olmaması gerekir: Özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin olmaması.    

“Özdeşlik ilkesi”, bir şeyin kendisiyle özdeş olduğunu söyler. Bitki bitkidir, hayvan hayvandır, 

ölüm ölümdür….gibi. “Çelişmezlik ilkesi”, bir şeyin aynı zamanda hem kendisi hem karşıtı 

olamayacağını söyler. Bitki hayvan değildir, hayvan da bitki değildir, hayat ölüm değildir, 

ölüm de hayat değildir. “Üçüncü halin olmazlığı ilkesi”, birbiri karşısında iki olanak arasında 

bir üçüncünün yeri olmadığını söyler. Varlık ya bitkidir, ya hayvandır, üçüncü olanak yoktur. 

Yaşamla ölüm arasında seçim yapmak gerekir.  Bu üç ilke, bir arada, bir kavramı düşünüp 
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kurmanın zorunlu koşulları oldukları kadar, kavramlar arasındaki ilişkileri düşünüp kurmamızı 

da sağlarlar.  

Kanımızca, vergi hukuku alanında yapılan bir yorumda özdeşlik ve çelişmezlik ilkeleri, 

üçüncü halin olmazlığı ilkesine göre daha fazla ön planda bir konumdadır. Çünkü her yorum, 

taşıdığı hukuki değeri veya amaç olarak ifade edilen hedefi yani özdeşi olan şeyi yansıtmalı 

ve kendisiyle çelişmemelidir. Ancak özdeşlik ve çelişmezlik ilkesine uygun olmakla birlikte 

aynı vergi olayında aynı vergi hukuku kuralının yorumu farklı olabilir. Bu durumda, farklı olan 

yorumlardan birisini seçmek gerekecektir. Seçimi gerçekleştirmek için kullanılan ölçütler ne 

kadar objektif ise yorum da o kadar objektif ve mantıksal açıdan meşru kabul edilir.    

Yorumda, özdeşlik ilkesine uygunluk, hakların güvencesi olan ve bu hakların içeriğini 

belirleyen anayasaya, anayasal değeri olan ilkelere, uluslar arası hukuka olan uygunluk ve 

hukuk devleti, yasallık, mali güç gibi ilkelere uygun yorum olarak anlaşılabileceği gibi gerçek 

yaşamın yansıttığı ruha uygunluk olarak da anlaşılabilir. Çelişmezlik ilkesi ise yorumun 

mantıksal tutarlılığı ile ilgili olduğu gibi, yorumcunun etik yükümlülüğü ile de ilgilidir. Yorumcu 

her şeyden önce samimi olmalıdır. Çelişmezlik ilkesine uygunluk bu samimiyeti garanti eder.     

Mantık yolunun aynı istikametteki yan şeridi, pek çok alt varyantı olan temel akıl yürütme 

kalıbıdır.  Bu kalıba göre, bir akıl yürütme, üç bölümden kurulan bir kanıttır. 1- Büyük öncül; 

2- Küçük öncül; 3- Sonuç(Çıkarım). Bunun vergi hukukunda uygulanışı şöyle olur: Küçük 

öncül,  somut olayı meydana getiren parçalardır. Bunların büyük öncül dediğimiz vergi 

hukuku kuralı tarafından tanımlanmış olayın özelliklerini taşıyıp taşımadığına bakılır. Eğer 

buna olumlu cevap veriliyorsa vergi hukuku kuralında tanımlanmış sonuç,  somut vergiyi 

doğuran olayın için uygulanır. 

Mantık yolunun aynı istikametteki bir diğer yan şeridi hükümlerin niceliği, niteliği, bağıntıları 

ve modalitelerine göre sınıflandıran kavram mantığı yöntemleridir. Yorumladığı her vergi 

hukuku kavramının bu vasıflarını değerlendirmeden yapılan bir akıl yürütme, yorum öncesi 

hazırlık olup henüz yorum olarak adlandırılamaz.  

Bu yollardan yürümek zorunludur ancak yolun anlam bulmada yeterli olması mümkün 

olmayabilir. Yorum dediğimiz şey söz konusu formel yapının çok üzerinde bir şeydir. Çünkü, 

genel olarak dil ve özel olarak vergi hukukunun dili belirsizlik içerir. Kavramların dilsel ifadesi 

olan terimler her şeyi birebir yansıtamazlar. Onlar sadece gerçekliği temsil ederler ve 

genellikle eksik temsil ederler. Bu temsillerin iletiminde de sorunlar vardır. Temsiller, 

resimlerle, yazıyla ve  konuşmayla iletilir. Salt hakikat değil, hakikatin eksik iletildiği kabul 

edildiğinde düşünen insanın önünde iki ayrı yol bulunur. Birincisi, dilin zaaflarının elendiği ve 
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olguların kesinlik içinde tanımlandığı matematik semboller vasıtasıyla oluşturulmuş yeni bir 

düşünme dili oluşturmaktır. İkincisi ise, temsiller üzerinden hakikatin sistemli bilgisini 

aramanın doğru veya yanlışlığından değil makuliyetinden söz edildiği düşünme yoludur. 

İkinci açıdan bakarsak, sorun(veya tartışmalı alan) önermelerden sonuç çıkarma işleminin 

formel boyutuyla ilgili değildir. Önermelerin içeriği hakkındaki bildirimlerin anlamı, bildiren ve 

bildirilen açısından farklı olabilmektedir. Ancak, karşılıklı argümanların test edildiği doğru ve 

ahlaklı bir iletişim stratejisiyle ortak anlam üzerinde uzlaşılan makul çözüm mümkündür.      

Dilin belirsizliği dışında, vergi hukukunda yorumcuyu bazı faktörler etkiler:  

1-İncelenen vergiyi doğuran olayın karmaşıklığı.  

2-Geçmişte olan geçmişte olan bu olayı tanımlamak için elde olan araçların sınırlılığı. 

3-Yorumcunun kendisi (değer yargıları, inançları, siyasi görüşü, eğitim durumu ve psikolojisi 

v.b.).  

Bu faktörler, uzlaşım alanının kesin ve salt objektif çizgilerinin olamayacağını gösterir.  

Gerek dil, gerekse diğer nedenlerden dolayı mantıksal kurallar tarafından belirlenen salt 

objektif yorumun mümkün olamayacağı ortadadır. Ancak, yorumun salt objektifliğinin 

mümkün olamaması olası makul bir objektifliğin olamayacağı anlamına gelmemektedir. 

Bundan dolayı, vergi hukukundaki bir yorumun olası ve makul objektiflik sınırlarını 

tanımlamak gerekir. Bu noktada, kesin sınırları olan doğrulardan değil makul sınırlar içinde 

olan ve olmayan durumlardan bahsedilebilir ve böylece, yorum yoluyla makul sınırlar içindeki 

doğruya ulaşmak mümkün olabilir.  

Makuliyet çerçevesinde doğru kabul edilen bir yorumun doğruluğunun temel 

dayanakları(kaynakları) şöyle listelenebilir:  

1-Bir yasal ve/veya anayasal kurala dayanmalıdır.  

2-Ekonomik ve sosyal gerçekliğe uygun olarak tanımlanmış somut bir olayı esas almalıdır.  

3-Etik kurallara, ahlaki ve hukuki ilkelere uygun olmalıdır. 

4-Akıl yürütme sistemi içinde gerçekleşmelidir. 

Yorum türlerindeki farklılık, yorum eylemi esnasında bu dört dayanaktan(kaynaktan) 

hangisinin ön plana alındığına göre belirlenmektedir.  Ancak yorumun türü ne olursa olsun 

tüm yorumlar, 4 numaralı dayanak tarafından işlenmektedir.  
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Yorum türlerini; “kapalı lafzi yorum”, “açık lafzi yorum”, “kapalı sistematik yorum”, “açık 

sistematik yorum”, “tarihi amaçsal yorum”, “ilkesel amaçsal yorum” olarak sayabiliriz. Bunlara 

bir de özellikle açık sistematik yorumla arasında pek çok benzerlik bulunan ve yorum 

türlerinden birisi olarak ayrıca incelenebilme vasıflarına sahip “kıyas”ı da dahil etmek 

gerekmektedir.   

Kapalı lâfzî yorum, yorumlanan yasa kuralındaki sözcüklerin ve deyimlerin geçerli dildeki 

sözlük anlamlarına, cümle içindeki yerlerine, cümlelerin dil bilgisi kurallarına, söz dizimine ve 

noktalama işaretlerine göre belirlendiği yorum türüdür.  

Kapalı lafzi yorum, vergi hukuku kuralının başka hiçbir müdahaleye gerek bulunmadan, 

sadece salt tümdengelimsel çıkarım kurallarıyla çözümlenmesinin yeterli olması halindeki 

yorum türüdür.  Özellikle yasanın açık yüzeysel(lâfzî) anlamının eşdeğeri, karşıtı ve çelişiği 

olan anlamların çıkarımında,  tümden gelimsel analiz formülasyonu çok önemlidir.   

Belli bir anlamı olan bir vergi hukuku kuralının eşdeğeri olan on iki çeşit cümle formu, karşıtı 

olan altısı güvenilir toplam on iki çeşit cümle formu ve bir çelişik cümle formu bulunmaktadır. 

Buna göre, bir yasa kuralından öznesi ve yüklemi yasa kuralıyla aynı ve/veya değişik, olumlu 

ve/veya olumsuz kalıpta,  güvenilir ondokuz tane yargı bildiren ve üzerinden hukuksal 

çıkarım yapılabilen cümle oluşturulabilir. 

“Açık lâfzî yorum”, lâfzî yoruma salt mantıksal bakış açısından daha derin bir bakış açısıyla 

bakıldığında ortaya çıkar. Bu derinliğin birinci boyutu dilin yapısal karakteri; ikincisi boyutu, 

anlam belirsizliği üzerinde odaklanır.   

Bu yorum türünün birinci boyutu, Sausussure, Riccoeur, Wittgenstein, Chomsky gibi 

düşünürlerin dilin toplumsal yapı ve ilişkilerle dolu bir göstergeler dizisi olduğu görüşünden 

yararlanmaktadır. Birinci boyutu itibariyle açık lâfzî yorum,  yasa kuralının genelde dil, özelde 

hukuk dili ve daha özelde vergi hukuku dilinin toplumsal yapıları yansıttığı varsayımına 

dayanır.  Örneğin, bir vergi hukuku kuralının analiziyle, o kural ve/veya o kuralın tabi olduğu 

sistem tarafından hangi sosyal sınıfların veya kimlerin kayırıldığının, kimlerin ise aleyhine 

olduğunun çıkarımlanması mümkündür.  Bu yorum türü, anayasal sistemimizle bağdaşan ve 

bağdaşmayan yasal düzenlemelerin belirlenmesinde anayasa yargıcı tarafından etkin olarak 

kullanılabileceği gibi, anayasaya uygun yorum yapmakla yükümlü olan vergi yargıcının o 

yasa kuralından nasıl bir anayasal temelli anlam çıkarabileceğini de etkileyebilmektedir.       

Açık lâfzî yorumun ikinci boyutu, kapalı lâfzî yorumun dildeki belirsizlikten kaynaklanan 

sakıncalarının giderilmesine odaklanmaktadır.  Anlam belirsizliği dilin doğasından 

kaynaklanır. Bunun önlenmesi için kullanılan yöntemlerden birisi yapay sembolik bir dil 
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oluşturmak ve doğal dildeki ifadelerin sembolik dildeki karşılıklarını bütün iletişim tarafları 

açısından sabitlemektir. Bu noktada, özellikle Russell’ın atomsal önermeler yaklaşımı ufuk 

açıcıdır ve somut olayla yasa arasındaki anlam bağının mekanizması açısından önemli bir 

açılım sağlamaktadır.  Russell’ın ve çağdaşi filozofların katkılarıyla modern mantık litaratürü 

gelişmiştir. Onların görüşleri doğrultusunda, yasanın modern mantığın formülasyonuyla ifade 

edilebilmesi mümkündür. Daha sonra o formülde yer alan ve niceleme mantığının ad ve 

yüklem sembolleri genel ifade kalıbı olarak alınır. Somut olaydaki özel içerik ile yasadaki 

genel içerik sembolik dilin yardımıyla denkleştirilir. Buna “özelleme” işlemi adı verilir. Eğer 

bütün taraflar açısından özelleme onaylanırsa mantıksal analizde ifadeler yerine konur. Ve 

çözümleme yapılarak yasanın önerdiği sonuç ortaya konur. Daha sonra, somut olayda 

yasanın mantıksal analizi ile özelleme “gerçeklenmiş” yani hukuksal sonuca varılmış olur. 

“Kapalı sistematik yorum” uygulamasında, vergi hukuku kuralı, katı bir hukuk sistematiği 

çerçevesinde yorumlanır. Tıpkı Herts’in mekanik doğa anlayışını ile düşüncenin 

mekanizması ile örtüştürmesi gibi. Bu bakış açısından vergi hukukuna baktığımızda, yasal 

düzenlemelerin ekonomik yaşamın gerçeklerine tekabül etmesinde her hangi bir sorun 

bulunmamaktadır, yasal kavram/terimler basitlik ve incelik taşırlar ve yasal sistem mantıksal 

olarak tutarlıdır.     

Kapalı sistematik yorum, olay-akıl, hakikat-mantık, gerçeklik-tasarım denkliğini öneren 

Aristoteles, Husserll, TLP dönemi Wittgenstein, Russell gibi filozofların ve hukuk alanında 

Kelsen ve Austin’in yaklaşımlarındaki ortak hususları dile getirmektedir.   

Kapalı sistematik yorumun bakış açısına göre, vergi hukuku kuralı aynı zamanda bir mantık 

kuralıdır. Bu bakış açısı Kelsen’in, tutarlı, kapalı ve formel bir hukuk sistemi içinde normların 

mantıksal bir hiyerarşisi kurgusuna denk gelir. Sistematik yorumda hukuk kuralı kavramı, 

sistem içindeki yeri ve aynı veya farklı kanunlar içindeki bağlamlar, bağlantılar ve diğer 

kurallarla olan ilişkisi dikkate alınarak anlamlandırılır. Bu yorum yöntemi, hukuk kuralının 

anlamının hukuk düzeninin bütünü içerisinde, içinde bulunduğu sistemin üst kuralları dikkate 

alınarak kavranılmaya çalışılması olarak tanımlar. Böylece o kuralla ilgili tüm kurallar göz 

önüne alınmış olur. Kuralın anlamı belirlenirken, yasa yapısı içindeki yeri ve diğer mevzuat ile 

olan bağlantısı ve ilişkileri, Türk Vergi Sistemini oluşturan kurallarla bağlantısı açısından 

değerlendirme yapılması şeklinde gerçekleşir.   

Bu yöntem, kapalı lafzi yorumun, tek tek hukuk kurallarının anlamlandırılması yönteminden 

ziyade, tüm vergi hukuku kurallarının tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde yorumlanmasını 

önerir. Kapalı sistematik yorumda hiçbir kural tek başına değerlendirilmez. Ancak buradaki 

bütünlük yorumlanan vergi hukuku kuralının diğer vergi hukuku kuralları bağlamında dikkate 
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alınması anlamındaki bütünlük olup, hukukun özdeşi ve derin anlamını içeren ilkesel amaçsal 

yorumun ve ekonomik amacı dikkate alan açık sistematik yorumun bütünlük kavramı içinde 

değerlendirilemez.  

Kapalı sistematik yorum, en açık şekliyle kendini vergi hukuku kavramlarının klasik kavram 

mantığı yaklaşımıyla anlamlandırılmasında göstermektedir.  Çünkü vergi hukuku kavramsal 

örgüsüdür. Vergi hukuku kavramının tümelliği, tikelliği veya tekilliği, olumlu veya olumsuz 

olması, soyut veya somutluğu, kolektif veya distirbütif oluşu, özlüğü veya ilintiyi yansıttığı, 

içlemi veya kaplamının ne olduğu, açık veya seçik oluşu, tanımlanması, bölünmesi ve 

sınıflandırılmasında oldukça önemlidir.  

Eğer kavram mantığı uygulaması kapalı sistematik yorum yaklaşımı içinde kalıyorsa o 

kavram temelli bir değerlendirme büyük ihtimalle, vergi hukukunun çözmesi gereken olaylara 

uyarlanmasında bazı güçlükler yaratacaktır. Konunun incelendiği bölümde, sorumluluk 

kavramı açısından yapılan örneklemede görüldüğü gibi açık sistematik yorum yaklaşımıyla 

oluşturulan sorumluluk kavramıyla kapalı sistematik yorum yaklaşımıyla oluşturulan 

sorumluluk kavramı arasındaki en önemli farkın kapalı olanının karakteri gereği, potansiyel 

hukuki olayları çözümlemede yetersiz kalma olasılığı taşımasıdır.  

“Açık sistematik yorum”  uygulamasında, sistematik yorum, vergi hukukunun sadece vergi 

hukuku sistematiği içinde değil diğer hukuk dalları ve somut ekonomik olayların incelenmesi 

için sosyal bilim dallarıyla bağlantısı bağlamında bir ilişkiyi esas alır. Bu ilişki, her bir vergi 

hukuku olayına özgü olarak, kavramların zamanın gereklerine uygun ve dinamik bir şekilde 

yorumlanması sonucunu doğurur.  

Böyle bir karmaşık ve ekonomik olaylardaki her olayın özgünlüğünden dolayı, çözümlemenin 

kesinliğinden değil, felsefi alanda Hume ve Wittgenstein ve hukuki alanda  Holmes örneğinde 

olduğu gibi makul olmasından söz edilmelidir.  Makuliyetin baz alındığı temel, amaca 

uygunluk olmalıdır. Bu yorum türündeki amaçsallık yasanın ekonomik amacıdır. Ekonomik 

amaçsallık, vergi hukuku olayının özünde yatan ekonomik içeriğe odaklanır. Yorumcunun, 

mükellefin ekonomik içeriğe verdiği görüntüyle özü arasındaki farkı analiz edebilmesi için, 

tecrübe ve birikimin yanında diğer hukuk dalları açısından olayın nasıl tanımlanabileceğini ve 

salt ekonomik içeriğe ulaşabilmek için ekonomi ve işletmecilik bilimlerinden nasıl 

yararlanılacağını belirlemesi gerekir. 

Kapalı lâfzî ve sistematik yorumda genellikle tümdengelimci(deductive) bir düşünce şekli 

kullanılır. Açık lâfzî ve sistematik yorumla bu yorumlar arasındaki temel farklardan birisi 

düşünme şekillerindeki farklılıktır. Açık lafzi ve sistematik yorumda tümevarımsal(enductive) 
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ve varsayımsal(abductive)  düşünme şekli ağırlıklıdır. Peirce’a göre, “Tümevarım” bir sınıfın 

ya da kümenin bütün elemanlarının ortak özellikleri olduğunu ve bu özelliklere sahip olsalar 

ya da olmasalar dahi bu gerçeğin bilindiği bir iddia olarak tanımlanabilir. Ya da başla bir 

deyişle rastgele alınan bir örnek için ne geçerli ise bütün topluluk için de bu şey geçerlidir. 

Buna “istatistiksel iddia” adı da verilebilir. Tümevarımın temel ve kilit özelliği, bir akıl 

yürütmede, büyük öncülün, ilgili sınıftan küçük öncüller ele alınarak, bunlardan çıkarımla 

ortaya çıkacağıdır. “Varsayım” ise başka belli sayıdaki özelliklerle ilgili olduğu bilinen özelliğin 

farzıyla hareket eder. Öncüllerden herhangi biri bazı nesnelerin bazı özellikleri olduğunu 

onaylayan bir önermedir. Bu tür bir önermenin her terimi bazı örnekler ya da bazı özellikler 

için dayanak oluşturur. Sonuç, öncüllerden birinin yerini alan bir önerme olarak görülebilir ve 

yerini alma durumu diğer öncülde belirtilen gerçekle doğrulanır.  

Alexy açısından ise konu harici gerekçelendirme meselesidir. Bu tür bir gerekçelendirmenin 

kapalı lafzi ve sistematik yorumdan farkı, gerekçenin doğrudan yasa kuralı gibi bir normdan 

almaması, pek çok olayda yasa kuralına dayalı yorumlar sonucu oluşan birikimden 

kaynaklanan bir öncülden yararlanılarak yorum yapılmasıdır. Diğer bir anlatımla, yasanın 

anlamına doğrudan yasa yorumuyla ulaşmanın ötesine geçilmekte, olay birikimi sonucu 

oluşan hukuk kültürü yargı kararının gerekçesini oluşturmaktadır. Bu yönüyle, bu tür bir 

hukuksal akıl yürütme açık sistematik yorumun bir parçası haline dönüşmektedir.     

 “Tarihi amaçsal yorum”un iki türü vardır. Birisi, yasa koyucunun açıkladığı niyeti dikkate alan 

ve bu niyet üzerinden tümdengelimci akıl yürütmeyle sonuca varan yorum şeklidir. Buna 

“kapalı tarihi yorum” diyoruz. “Kapalı tarihi yorum”da, tıpkı kapalı lâfzî ve sistematik yorumda 

olduğu gibi, kavram ve hukuki önermenin yaşayan hayatı yansıtıcı(reflektif) anlamı 

sorgulanmaz. Hazırlık çalışmalarından anlaşıldığı kadarıyla ne söyleniyorsa bunun üzerinden 

veya bunun desteğiyle tümden gelimci bir mantıksal kurgu yapılarak sonuca(yargıya, 

çıkarıma) ulaşılır. 

Diğeri(açık tarihi yorum), yasa koyucunun açıklamadığı veya kısmen açıkladığı ve yasanın 

yarattığı etki ve sonuçlardan çıkarımlanan pragmatik amacı dikkate alan, düşünme şekli 

olarak tümevarımsal ve varsayımsal yöntemi kullanan yorum şeklidir. Tarihi amacın 

pragmatik analizini esas alan bu yorum yöntemi, “lafzi yapının pragmatik boyutunu esas alan 

yorum”un siyaset bilimi temelinde tamamlanmasından ibarettir. 

Buna göre, VUK’un 3. Maddesinde belirtilen “..konuluşundaki maksat..” sadece yasa 

gerekçesinden veya meclis tutanaklarından  değil, kimin kazandığı ve kimin kaybettiğine 

ilişkin bilimsel analizlerden de belirlenebilir. Siyasi düzenin demokratik görünümü dışında, 

yani sadece salt halk iradesini yansıtmanın ötesinde, Poggi’nin modern devlet tanımında 
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olduğu gibi güç merkezleri arasındaki oyunun kurallarını belirleyen bir rejim olduğunu 

varsayabilir ve parlamentonun bu güçlerin temsil mekanı olduğunu da ileri sürebiliriz. Bu 

durumda, mecliste üretilen yasalar bu güçlerin, diğer bir deyimle bu güçlerin amaçlarının 

ürünleridir.  O halde, yasanın “..konuluşundaki maksat..” ifadesi, yorumcuya bu amacın 

tespitine dönük bir emir vermektedir. Bu bağlamda, yorumcu, yasayı yorumlarken kimin 

kazandığı ve kimin kaybettiğini belirleyen eleştirel bir analizle yükümlüdür. Yargıç, 

yorumladığı yasa kuralının eleştirisini, demokratik ve sosyal devlet, adalet, insan hakları, 

insan onuru gibi ölçütler yoluyla yapabilir konumda olmalıdır. 

“İlkesel amaçsal yorum”,  ilkeler-hukuk kuralı sistematiğine dayalı yorumdur. Bu yorumda 

Anayasa ve Uluslar arası İnsan Hakları Hukuku kaynaklı Anayasal ilkeler devreye girer. Bir 

vergi hukuku kuralı, ekonomik gerçeklikleri çözümleyecek biçimde yorumlanabileceği gibi, 

aynı zamanda taşıdığı değerleri içerecek biçimde de yorumlanabilir. Vergi hukukuna içkin 

ilkelerle vergi hukukunun kavram sistematiğinin ilişkisi, amaçsal yorumun bir parçası 

olmalıdır. Çünkü hukukun temel amacının adalet olduğunu varsayan bakış açısına göre, 

hukuk bütünlüğü, sadece kurallarda yer alan kavramların anlamsal ve kavramsal bir 

bütünlüğünü değil, temel hukuksal yönelimlerin ve koruduğu hukuki değerlere ulaşma 

amacının da bütünlüğe dahil edilmesini içerir. İlkelere dayalı amaçsal yorum, aynı zamanda 

ilgili vergi hukuku kuralının ideal ve anayasal değerlerce meşrulaştırılarak geçerlilik 

kazandırılması anlamına gelmektedir.    

Yorumla ilgili bu sınıflandırmaları özetledikten sonra kıyas konusuna da değinmek gerekir: 

Hukuki açıdan kıyasın tanımı şöyle verilmektedir: “Kıyas”, kanunda belli bir hukuksal işlem 

veya ilişki için konulmuş bulunan kuralı, o işlem veya ilişkiye benzeyen; fakat hakkında 

hüküm bulunmayan başka bir işlem veya ilişkide dikkate almaktır. Her iki hukuksal işlem ve 

ilişki arasında fiili benzerlik bulunması ön koşul değildir; nitelik yönünden benzerlik yeterlidir. 

Diğer bir tanıma göre,  “kıyas”, bir yasaya, bir kurala ya da kurallara temel teşkil eden bir 

ilkeyi, yasal kavramın muhtemel lâfzî anlamını aşar surette, yasanın metninde öngörülen 

doğrultuda benzer bir olaya uygulanmasıdır. Haack, bazı hukukçuların Peirce’nin 

kıyas(varsayım) kavramının hukuk olaylarının arkasındaki genel hukuk prensiplerine dayalı 

gerekçelendirmenin karakterini ortaya koydukları kanısında olduğunu belirtmektedir. 

Kıyas konusundaki Amerikan deneyimini araştıran Edward Levi’nin belirttiği üzere, hukuki 

kıyas uygulaması şu sıralamada gerçekleşmektedir:  

1-Birbirine benzeyen iki olay belirlenir.  

2-İlk hukuksal olaya bağlanan yasa kuralı ortaya konur.  
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3-Bu kural, ikinci olaya uygulanır.  

Uygulamada özel olaydan özel olaya gidilir ve tüm üyeleri kapsayan genel bir kural değil özel 

olan iki olay arasındaki benzer kural uygulanır835.          

Vergi Hukukunda kıyas olanaklımıdır? Bu konuyu şöyle bir çerçevede ele alabiliriz:  Kıyasın 

bir türünde,  ekonomik amaçsal yorumda yapıldığı gibi, incelenen olayın işlevinin ve reel 

sonucunun benzerliğine ağırlık verilerek ekonomik bir genelleme yapılmakta ve bu 

genellemeyle incelenen olayın bağı kurulmaktadır. İkinci türünde ise ilkelere dayalı amaçsal 

yorumda olduğu gibi, incelenen olayın yasaya içkin hukuki ilkelerin karşısındaki durumu ile 

bağı kurulmaktadır.   

Vergi hukukunda kıyasın yasak veya çok kısıtlandığı görüşü yaygındır. Kısıtlandığı 

savunulan kıyas işlemi, daha önce nitelendirilmiş olan vergiyi doğuran olaydan 

başlamaktadır.  Örneğin, mevcut bir yasa hükmünün mantıksal analizi yapılmıştır. Bu 

mantıksal analize göre, yasa kuralının kapsamına giren olaya ilişkin yorum süreci sona 

ermiştir. Yani çıkarım yapılmıştır. Şimdi ise daha önce tanımlanan vergiyi doğuran olayın 

benzeri bir olayla ilişkilendirilmesi ve bu ilişkilendiren olayın da nitelik olarak yasanın 

kapsadığı bu olayla eşdeğer olduğu sonucu çıkarımlanmakta ve “o halde aynı yasa kuralı, bu 

olaya da uygulanmalıdır” sonucuna varılmaktadır. Bu durumda asıl mantıksal analizin 

öncülü(büyük önermesi) yasa değil, yasanın kapsadığı ilk nitelendirilen olaydır. 

Sonuç(çıkarım) ise ikinci olayın bu ilk olaya benzediğidir. Daha sonra yasa kuralına varılır. 

Sonrasında bu varım öncül olur. Vergi hukukunda kısıtlandığı savunulan kıyas budur.  

Kıyas, olan bir yasa kuralını aşan contra legem hukuk yaratmada olduğu gibi bambaşka bir 

hukuk kuralı yaratmak için değil, olayın bağlandığı yasa kuralının anlam derinliğini 

pekiştirmek için de yapılabilir. Eğer o ana kadar görülmemiş yeni bir olay varsa bu olayın 

benzer olaylarla kıyaslanarak var olan bir madde içinde değerlendirilmesi praeter ve extra 

legem hukuk yaratmanın kapsamı içindedir. Kıyas bu niteliğiyle açık sistematik yorumun 

ekonomik amaçsal yorum boyutuyla örtüşmektedir ve yasallık ilkesine aykırı değildir. 

Diğer taraftan, vergi hukukunda özellikle yorum yoluyla vergiden kaçınmayı tespit etmeye 

dönük, ekonomik olaya anlam veren, kavramların günün değişen koşullarına uymasını 

sağlayan, birden fazla yorumda hakem görevi olan ilkelerin içeriğinin olay özünde 

doldurulduğu kıyas uygulamaları, başta açık sistematik ve amaçsal yorum türleri olmak 

üzere, vergi hukukunda yorum yöntemleriyle derin benzerlikler ve/veya aynılık taşımaktadır.  

Tezde başlıklar halinde açıklanan yorum yöntemleri birbirinden bağımsız seçenekler değildir.  
                                                             
835 Aldisert, Clowney, & Peterson, 2007, s. 116,117. 
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Bazen vergi hukuku kuralının anlamı ve verginin konusunu oluşturan olayın mahiyeti 

konusunda genel bir uzlaşma vardır. Örneğin, kurumlar vergisi matrahına uygulanması 

gereken oran konusunda taraflarca hiçbir farklı değerlendirme olamaz, çünkü oran yasanın 

32.maddesinde %20 olarak yazar. Ancak bazı durumlarda yasanın anlamı belli bir zaman ve 

çok miktardaki olay sonucunda, İdarenin, Mahkemelerin, yorumcuların uzlaşması sonucu 

belirlenir. Böyle bir durumda, o yasanın anlamının çözümlenmesinde kapalı lafzi, kapalı tarihi 

veya kapalı sistematik yorum yöntemi yüzeyde görünen yorum yöntemleri pozisyonundadır. 

Anlam dış dünyadan gelen verili bir varlık değildir. O, sosyal bir birikimi temsil etmektedir. Bu 

durumda, her hangi bir vergi hukuku kuralının anlamının basitliği ve açık seçikliği, toplumsal 

birikimin aşamasının bir ürünü olarak görülmelidir.  Dolayısıyla, üzerinde bir yargıya varılması 

için açık lâfzî yorum, ilkelere dayalı amaçsal yorum veya açık sistematik yorum ve açık tarihi 

yorum eylemini gerektiren bir kural, belli bir tarihi tecrübeden sonra artık kapalı lâfzî yorumla 

uygulanabilecek duruma gelebilir.  

Birbiriyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak, çelişkili anlamlar taşıyan, aynı olayı düzenleyen, 

genellik-özellik, öncelik-sonralık açısından aynı düzeydeki yasa kurallarından hangisinin 

uygulanacağının veya bu iki yasa kuralının birlikte nasıl anlaşılacağının tespitinde de aynı 

durum geçerlidir. O iki yasa kuralı varlığını sürdükçe ve yargıçların o yasanın uygulaması 

gereği doğdukça vergi hukuku camiası bir gün tek bir yorumda uzlaşabilir. İşte bu aşamadan 

sonra bir zamanlar üzerinde fırtınalar kopartılan bir kural, muhtemelen kapalı lafzi, kapalı 

tarihi ve kapalı sistematik yorumun dingin ve sakin tekniği içinde yorumlanarak hukuki 

sonuca varılır.                     

Vergi hukuku kuralındaki kavram ve terimlerin anlamı veya olayın mahiyetine ilişkin 

nitelendirme “kolay, basit, açık, seçik v.b.” olması,  genelde toplumun ve özelde vergi 

camiasının ve daha özelde yorum eylemini gerçekleştirenlerin bu konudaki bilgi, birikim ve 

vergi kültürü düzeylerine göre belirlenebilecek izafi bir yargıdır. O yasa maddesinin anlamı 

doğar doğmaz kolay, basit, açık, seçik v.b. olmayabilir. Böyle bir durumda, vergi hukuku 

birikimi sonucunda uzlaşılmış anlama varıldığında, söz konusu vergi hukuku kuralının yorum 

geçmişine göre bütün yorum yöntemlerinden parçalar bulunduğunu iddia edebiliriz.  
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EK :  Kıyasa İzin Veren Vergi Yasası Kuralları Tablosu  
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1 Kanuni 
Temsilcilerin Ödevi 
Madde 10- 

 

Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği 
olmıyan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara 
düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmıyan teşekkülleri idare edenler 
ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. 

2 Mücbir Sebepler 
Madde 13- 

 

Mücbir sebepler: 

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su 
basması gibi afetler; 

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyle defter ve vesikalarının elinden 
çıkmış bulunması, 

gibi hallerdir. 

3 Tadilat Sebepleri 
Madde 63- 

 

5. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete 
mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat 
icrasına mahsus mahaller haline veya bu hallerde bulunan yerlerin ikamete 
mahsus mahaller haline kalbedilmesi (Bu hükmün uygulanmasında bir 
apartmanın her dairesi ayrı bir bina sayılır ve yalnız kullanış tarzı tamamen veya 
kısmen değiştirilen dairenin iradı yeniden takdir olunur.); 

 

4 Komisyonların 
Görevleri 
Madde 74- 

 

2. Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir 
etmek (Bu gibi takdirler de takdir kararına bağlanır.) 

 

5 Yetki 
Madde 79- 

Tahrir komisyonlar
ı 

 

3. Lüzumlu gördükleri malumatı, muhtar ve ihtiyar meclisleri, ticaret ve tarım 
odaları, belediyeler ve noterler gibi resmi veya yarı resmi teşekküllerle özel 
teşekküller ve şahıslardan isteyebilirler; 

 

6 Tebliğ Yapılacak 
Kimseler 
Madde 94- 

 

Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, 
vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmıyan teşekküllerde bunları idare 
edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzelkişilerin müteaddit müdür veya 
temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir. 

7 Veli, Vasi ve 
Kayyımlara Tebliğ 
Madde 95- 

 

Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden fazla 
olursa, tebliğ bunlardan yalnız birine yapılabilir. 
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8 Vasıtalı Tebliğ 
Madde 96- 

 

Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak tebliğler kıta komutanı veya 
müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasiyle yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ 
olunacak kimseye vermediği takdirde üst tazminle mahkum olur. Bu cihetin tebliğ 
evrakında yazılı olması şarttır. 

9 Özel Ödeme 
Zamanları 
Madde 112- 

 

2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla 
beyan üzerine tarh olunan vergiler, beyanname verme süreleri içinde ödenir. 

… 

Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla 
mükellefiyetleri kalkanların ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergileri 
tahakkuk tarihinden başlıyarak bir ay içinde ödenir. 

 

10 Verginin Terkini 
Madde 115- 

 

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve 
haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünde 

11 İncelemenin 
Yapılacağı Yer 
Madde 139- 

 

Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. 

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle 

 incelemenin yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları 

 isterlerse inceleme dairede yapılabilir. 

 

12 İncelemede 
Uyulacak Esaslar 
Madde 140- 

3. Nezdinde inceleme yapılanın muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri 
dışında inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler. (Tutanak 
düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün 
dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin, yapıldığı yerdeki faaliyeti 
sekteye uğratmıyacak şekilde yapılır) 

 

13 Bilgi Vermekten 
İmtina Edememek 
Madde 151- 

 

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88'inci maddesi gereğince gösterilmesi 
veya teslimi caiz olmıyan evrakın muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. şu kadar 
ki, doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden 
doğan borçların miktarlarına ve alacaklıların adlarına ait bilgiler istenebilir. 

 

14 Serbest Meslek 
Erbabında İşe 
Başlamanın 
Belirtileri 
Madde 155- 

 

Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden herhangi biri "İşe başlama"yı 
gösterir: 

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak; 

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

15 İş Yeri 
Madde 156- 

 

Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, 
muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, 
tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, 
taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki 
bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. 
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16 Bina ve Arazinin 
Envantere 
Alınması 
Madde 187- 

2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve 
apartmanların yarısından fazlası işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal 
edilir. 

17 İmalat Defteri 
Madde 197- 

 

1. Satın alınan ve müşteri tarafından imalat yapılmak üzere tevdi olunan her nevi 
iptidai ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzeme (Doğrudan doğruya imal ile 
ilgili yakıtlar gibi); 

18 Kombine İmalat 
Madde 198- 

 

Ham maddeden tam mamul vücuda getirilinceye kadar geçen müstakil imal 
safhalarında ayrı ayrı emtia mahiyetini arz eden maddeler elde edildiği (İplik-
dokuma, yağ-sabun, kereste-mobilya, un-makarna münasebetlerinde olduğu 
gibi) ve bu imal işleri birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dahilinde yapıldığı 
takdirde, kombine imalat yapılmış olur. 

Boyama, kasarlama, apre, cilalama gibi bitim işleri kombine imalatı tazammun 
etmez. 

 

19 Bitim İşleri Defteri 
Madde 200- 

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, 
cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar, imalat defteri yerine, bir 
"Bitim işleri defteri" tutarlar. 

20 Damga Resmi 
Kayıtları 
Madde 205- 

 

Damga Resmi Kanununa göre yolcu bileti ücretleri, sigorta primleri ve ilan 
ücretleri gibi mevzular üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan gerçek ve 
tüzel kişiler bu ücret primlerle istifa ettikleri damga resimleri için tarih sırasiyle bir 
kayıt tutmaya mecburdurlar 

21 Ambar Defteri 
Madde 209- 

 

Depo (Ardiyeler dahil) işletenlerle nakliye ambarları ayrıca bir ambar defteri 
tutarlar. Bu deftere en az aşağıda yazılı malumat kaydolunur: 

2. Malın cinsi (Malın cinsi belli değilse sadece balya, kasa, sandık gibi ambalaj 
nevinin kaydedilmesiyle iktifa edilir); 

22 Kayıt Zamanı 
Madde 219- 

 

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili 
amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten 
müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi 
hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha 
geç intikal ettirilmesine cevaz vermez. 

 

23 Vergi 
Beyannamelerinin 
İmzalanması ve 
Yeminli Malî 
Müşavir Tasdik 
Raporları 
Mukerrer Madde 
227- 

2. Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar 
mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca 
belirlenen şartlara uygun olarak yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik 
raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, 

24 Gider Pusulası 3. Vergiden muaf esnafa; 
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Madde 234- Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için 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. 

25 Taşıma ve Otel 
İşletmelerine Ait 
Belgeler 
Madde 240- 

Taşıma işletmeleri ile otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri  (Kazancı 
basit usulde tespit edilenler dahil)aşağıda yazılı be 
geleri düzenlemek zorundadırlar 

C) Günlük müşteri listeleri: Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, 
odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra 
numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar. 

26 Muhabere Evrakı 
Mukerrer Madde 
241- 

Bono, poliçe, çek, senet, tahvil, hisse senedi, finansman bonosu, kar ortaklığı 
belgesi ve benzeri kıymetli evrakın vergi belge düzenini sağlamak açısından 
ihtiva edeceği bilgileri belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

27 Diğer Vesikalar 

 
Madde 242- 

Tüccarlar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak 
kullanılabilen mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi  

hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dosyada 

 muhafaza etmeye mecburdurlar. 

 

28 Elektronik 
ortamdaki kayıtlar 
ve elektronik 
cihazla belge 
düzenleme 
Mukerrer Madde 
242- 

 

1. 

Bakanlıkça zimmet karşılığı verilen cihazların bozulması, çalınması gibi 
nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi halinde cihaz bedelinin 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre mükelleften tahsili yoluna gidilir. 

29 Defter ve 
Belgelerle Diğer 
Kayıtların İbraz 
Mecburiyeti 
Madde 256- 

Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257 nci madde ile 
getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü 
defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro 
fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu 
kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve 
şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine 
ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin 
doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve 
işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin 
tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de 
geçerlidir. 

30 Diğer Ödevler 
Madde 257- 

 

2. Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans 
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri 
zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslarını belirlemeye, 

4.Bina ve arazinin rayiç bedelinin tespitinde değeri tespit edilecek bina ve 
araziyi, Emlak Vergisi Kanununun 31'inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca 
yetkili kılınan memurlara gösterip gezdirmek, bu gibi gayrimenkullerin genel 
ahvaline, kullanış tarzına ve kirada ise kiranın miktarına müteallik her türlü 
bilgileri vermek (Bu fıkrada yazılı mecburiyetler kiracılara da şamildir); 

6.  Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı 
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elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu 
cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, 
uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye, 

31 Yetki 
Mükerrer Madde 
257- 

 

6.  Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı 
elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu 
cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, 
sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, 
uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye, 

yetkilidir. 

32 Demirbaş Eşya 
Madde 273- 

 

Alet, edavat, mefruşat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların 
maliyet bedeline giren giderler, satınalma bedelinden gayri komisyon ve nakliye 
giderleri gibi özel giderlerdir. 

33 Kıymeti Düşen 
Mallar 
Madde 278- 

 

Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, 
çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi 
kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması 
mutad olmıyan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli 
ile değerlenir. 

34 Aktif Geçici Hesap 
Kıymetleri 
Madde 283- 

Zirai işletmelerde henüz idrak edilmemiş olan mahsuller için yapılan giderler 
(Hazırlık işleri giderleri gibi) de bu madde hükmüne göre aktifleştirilerek 
değerlenir. 

35 Finansal kiralama 
işlemlerinde 
değerleme 
Mukerrer Madde 
290- 

Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama 
sözleşmeleri ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi 
kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez. 

36 Menkul Mallar ve 
Gemiler 
Madde 293- 

Ticari sermayeye dahil olmıyan ev eşyası, mücevherat, sanat eserleri gibi 
menkul mallar ve gemiler emsal bedelleri ile değerlenir. 

37 Yıllık İrat 
Madde 301- 

Yılın belli zamanlarında işliyebilen değirmenler ile belli mevsimlerde çalışan 
fabrika ve imalathanelerin ve mevsimlik işleyen otel, banyo, plaj gibi 
gayrimenkullerin işletme süresine ait iratları da keza yıllık sayılır. 

38 Giderler 
Madde 303- 

Ancak komisyonlarca kira mukavelelerinin incelenmesi sırasında su ve elektrik 
sarfiyatı, ısıtma giderleri ve buna benzer giderlerin kiraya veren tarafından 
deruhde edildiği görülürse, kira bedeli bu gibi giderler çıktıktan sonra nazara 
alınır. 

39 Arazide 
Amortisman 
Madde 314- 

 

Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak: 

1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, 

 zeytinlik ve  güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 

.. amortismana tabi tutulur. 
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40 Fevkalade 
Amortisman 
Madde 317- 

 

Amortismana tabi olup: 

1. Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen  

veya kısmen kaybeden; … 

Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili 
bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için 
işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik 
amortisman nispetleri" uygulanır. 

41 Amortismana Tabi 
Malların Sigorta 
Tazminatı 
Madde 329- 

 

Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen 
ziyaa uğrıyan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı 
bunların değerinden (Amortismanlı olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan 
sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kar veya zarar 
hesabına geçirilir. 

 

42 Özel Usulsüzlükler 
ve Cezaları a) 
Fatura ve benzeri 
evrak verilmemesi 
ve alınmaması ile 
diğer şekil ve usul 
hükümlerine 
uyulmaması 
Madde 353- 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince 
düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her 
birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak 
üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu 
şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 
Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük 
cezasının toplamı 800.000 TL'yi geçemez 

9.  4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma 
zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri 
Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, 
disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında 
800 -TL  özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri 
ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler. 
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43 Mükellefler 
Madde 3- 

 

Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve 
iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler: 

1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar; 

2. Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve 
teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin 
işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, 
bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir 
Vergisi'ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve 
iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.) 

44 Yerleşme 
Sayılmayan Haller 
Madde 5- 

 

Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de 
yerleşmiş sayılmazlar: 

1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, 
uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen 
diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla 
gelenler; 

2. Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de 
alıkonulmuş veya kalmış olanlar. 

45 Vergiden Muaf 
Esnaf 

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan 
hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura 
boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı 
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Madde 9- 

 

ve hamallar gibi küçük sanat erbabı; 

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi 
vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret 
karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler; 

6.  Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve 
aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi 
almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, 
kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her 
nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma 
çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, 
mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar.  

46 Serbest Meslek 
Kazançlarında 
Madde 18- 

 

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve 
mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel 
araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, 
video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, 
bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya 
kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını 
satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya 
kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında 
alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir. 

47 Menkul sermaye 
iratlarında 
Madde 22- 

 

1. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden 
vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan 
ödemelerin % 25'i, Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta 
şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi 
zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 10'u ve tek primli yıllık gelir 
sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. 

48 Ücretlerde 
Madde 23- 

 

5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine 
köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri;  

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, 
apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt 
ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) 
(Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir); 

49 Tazminat ve 
Yardımlarda 
Madde 25- 

 

Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır: 

9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, 
sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar.  

50 Teşvik İkramiye ve 
Mükafatları 
Madde 29- 

 

Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisi'nden 
müstesnadır: 

1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket 
bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyle verilen 
ikramiyeler ve mükafatlar; 

2.  Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil 
makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, 
gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş 
merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, 
hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde 
hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış personele; fiilen 
uçuş hizmeti, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla 
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yapılan aynı mahiyetteki ödemeler 

51 Ticari Kazancın 
Tarifi 
Madde 37- 

 

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı kazançlar ticari kazanç sayılır: 

3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden 

Özel okul ve hastanelerle benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, serbest 
meslek kazançlarını da işletmenin kayıtlarına ithal edebilirler 

52 İndirilecek Giderler 
Madde 40- 

 

Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir: 

6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye 
vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; 

53 Gider Kabul 
Edilmeyen 
Ödemeler 
Madde 41- 

 

Aşağıda yazılı ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olunmaz. 

4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya 
diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler; 

5. Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, 
teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 
edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 
bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince 
uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar 
işletmeden çekilmiş sayılır. 

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın 
hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin 
ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü 
altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. 

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para 
alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, 
her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 

8.  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat 
teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin 
esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları; 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, dönem sonu stoklarını son giren ilk çıkar 
yöntemine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden 
değerlemeye tabi tutanların, işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin 
faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzerî adlar altında yaptıkları 
giderler ve maliyet unsurları toplamına (yatırımın maliyetine eklenenler hariç) 
aşağıdaki indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın % 25'i. 

54 Basit usule tabi 
olmanın genel 
şartları 
Madde 47- 

 

Basit usule tabi olmanın genel şartları şunlardır: 

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak 
kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi 
zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu 
şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe 
devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına 
bakılmaz.) 

55 Basit Usule Tabi 
Olmanın Özel 
Şartları 
Madde 48- 

Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine 
nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu 
maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların 
mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri 
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 uygulanır. 

56 Zirai Kazançta 
Vergileme 
Madde 53- 

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma verme, saklama ve ibraz 
yükümlülüklerine uymayan çiftçiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından 
yararlanamazlar. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usuller, ilgili kuruluşların 
görüşleri de alınarak Maliye Bakanlığı'nca belirlenir. 

57 Zirai İşletme 
Hesabı Esasında 
Giderler 
Madde 57- 

 

Tediye edilen veya borçlanılan meblağları ihtiva eden giderler aşağıda yazılı 
unsurlardan terekküp eder. 

1. İşletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fide, yem, ilaç ve benzeri maddelerin 
tedariki için yapılan giderler; 

58 Ücretin Tarifi 
Madde 61- 

 

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır: 

2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para 
ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler; 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel 
kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün 
komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu 
sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 

59 Gerçek Ücretler 
Madde 63- 

 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 190'ıncı maddesi uyarınca yapılan 
kesintilerle, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan 
kanuni kesintiler 

3.  Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi 
Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması 
şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, 
hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için 
hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen 
katkı payları, 

5.  Ücretin gerçek değerinin tayininde, Gelir Vergisi gibi şahsi vergiler ücretten 
indirilmez. 

60 Serbest Meslek 
Erbabı 
Madde 66- 

 

Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek 
erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev 
ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez. 

Bu maddenin uygulanmasında: 

5.  Vergi Usul Kanunu'nun 155' inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini 
taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette 
bulunanlar (şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus 
sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyette 
bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaftır.) 

Bu işler dolayısiyle serbest meslek erbabı sayılırlar. 

61 Serbest Meslek 
Kazancının Tespiti 
Madde 67- 

 

Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti 
karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para 
ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyle yapılan giderler 
indirildikten sonra kalan farktır. 

Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara 
harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara 
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sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz. 

62 Mesleki Giderler 
Madde 68- 

 

Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir: 

1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler 
(İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri 
kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. 
İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup 
bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider 
yazabilirler.). 

63 Gayrimenkul 
Sermaye İradının 
Tarifi 
Madde 70- 

 

Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa 
hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar 
gayrimenkul sermaye iradıdır: 

5.  Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının 
mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, 
serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik 
resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü 
bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait 
bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya 
kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve 
teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.); 

64 Tarifi 
Madde 75- 

 

Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile 
temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, 
faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır: 

1.  Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa 
hisse senetlerine verilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz 
olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları ile 
konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul 
kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı 
menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler dahil.) 

15.  Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta 
şirketleri tarafından; 

a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan 
ödemeler, 

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden 
emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl 
süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu 
nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler, 

c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden 
vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler. 

Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı 
bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır. 

65 Safi İrat 
Madde 78- 

 

Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından aşağıdaki giderler indirilir: 

1. Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan 
giderler; 

2. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri (Şirket toplantılarına bizzat veya 
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bilvekale iştirak gibi sermayenin idaresi için yapılan giderler irattan indirilmez); 

66 Diğer indirimler 
Madde 89- 

 

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek 
gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 

1. Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs 
sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını 
aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, 
ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri 
ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik 
sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya 
emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde 
edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi 
tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin 
veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı 
payları kendi gelirlerinden indirilir). 

b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve 
somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, 
broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi 
yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin 
hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde 
ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 

j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, 
bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, 
onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, 

İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100'ü 
(Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına kadar 
indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir). 

67 Vergi Tevkifatı 
Madde 94- 

10.  a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri 
satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan 
komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, 

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre gerçek ve tüzel 
kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak 
suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim 
ve benzeri ödemelerden 

11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan 
ödemelerden; 

c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için, 

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara 
yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, 
taşınması ve benzeri hizmetler için  %2  

13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında 
yapılan ödemelerden, 

a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi 
nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma 
çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet 
bedelleri üzerinden  %2  

68 Yabancı 
Memleketlerde 

Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç 
ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen Gelir 
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Ödenen Vergilerin 
Mahsubu 
Madde 123- 

Vergisi'nin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden 
kısmından indirilir. 

69 Gecici Madde 67- 

 

14)  Türkiye'de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında 31.12.2008 tarihine 
kadar yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar için  numaralı fıkrada belirtilen 
tevkifat oranı sıfır olarak uygulanır.Tam ve dar mükellef kurumların (Türkiye'de 
işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmayanlar hariç) aralarında 
yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden doğan kazançları 
bakımından bu madde hükmü uygulanmaz. Şu kadar ki banka ve benzeri finans 
kurumları için Türkiye'de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunma 
şartı aranmaz. 
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70 Mükellefler 
Madde 2- 

(4) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, 
bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî 
işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilir. 

71 Muafiyetler 
Madde 4- 

 

(1) Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır: 
a) Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fennî ve güzel  
sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul  
atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, 
 tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi  
yayınevleri ve benzeri kuruluşlar 
 
b) Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi 
 amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser,  
sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan  
bakımevi, veteriner bakteriyoloji, seroloji, distofajin kuruluşları ve benzeri kuruluşlar  
(Bunlardan sağlık hizmeti sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine  
yapacakları mal ve hizmet satışları ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, 
 sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 ci  
maddesinde belirtilen  
mal ve hakların kiralanması işlemleri bu muaf yeti ortadan kaldırmaz.) 

c) Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım 
sandıkları, sosyal yardım kurumları, yoksul aşevleri, ceza ve infaz kurumları ile 
tutukevlerine ait işyurtları, darülaceze atölyeleri, öğrenci yurtları, pansiyonları ve benzeri 
kuruluşlar 

ı) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara 
bağlı kuruluşlar tarafından işletilen; 

1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri, 

n) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve 
buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak 
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler. 

72 İstisnalar 
Madde 5- 

 

(1) Aşağıda belirtile  kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: 

3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen 
vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en 
az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; iştirak 
edilen şirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya 
sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak 
edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye'de 
uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması, 

Bu bent uyarınca vergi yükü, kanunî veya iş merkezinin bulunduğu ülkede ilgili dönemde 
tahakkuk eden ve kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler 
dahil olmak üzere toplam gelir ve kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde 
edilen toplam dağıtılabilir kurum kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi 
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toplamına oranlanması suretiyle tespit edilir. 

73 Kontrol edilen 
yabancı kurum 
kazancı 
Madde 7- 

 

(1) Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı 
ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 
50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum 
kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi  

 

 

 

 

 

 

 

halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir: 

a) İştirakin toplam gayrisafî hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı 
sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya 
serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet 
satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması. 

b) Yurt dışındaki iştirakin ticarî bilânço kârı üzerinden % 10'dan az oranda gelir 
ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması. 

74 Diğer indirimler 
Madde 10- 

 

1/d/2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve 
somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, 
broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi 
yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin 
hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde 
ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına 

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, 
bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, 
onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, 

75 Kabul edilmeyen 
indirimler 
Madde 11- 

 

(1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez: 

b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve 
benzeri giderler. 

e) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler 
saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından 
doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve 
benzeri her türlü giderler. 

f) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat 
teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından 
işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. 

76 Örtülü sermaye 
Madde 12- 

 

(2) Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman 
temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana 
faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi 
sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 
oranında dikkate alını 
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77  (7) Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya 
hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, 
gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının 
gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar 
mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan 
vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede 
örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan 
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması 
için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve 
ödenmiş olması şarttır. 

78 Transfer 
fiyatlandırması 
yoluyla örtülü 
kazanç dağıtımı 
Madde 13- 

 

(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 
ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 
bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve 
kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve 
benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya 
da satımı olarak değerlendirilir. 

79 Özel beyan zamanı 
tayin olunan 
gelirler 
Madde 26- 

 

(1) Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir 
Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, 
ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki 
karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya 
Türkiye'de adına hareket eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen vergi dairesine 
beyanname ile bildirmek zorundadır. 

80 Dar mükellefiyette 
vergi kesintisi 
Madde 30- 

 

(2) Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, 
ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir 
ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen 
bedeller üzerinden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerce % 
15  oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. 

7/a) Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan 
ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaştırma araçlarının 
kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından 
zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak 
kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı 
ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir 

81 İndirimli kurumlar 
vergisi  
Madde 32/A- 

 

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi 
uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe 
karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle 
bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu; 

c) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, 
yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı 
veya topluca sınırlandırmaya, 

yetkilidir. 

82 Yurt dışında 
ödenen vergilerin 
mahsubu 
Madde 33- 

 

(1) Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal 
ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, 
Türkiye'de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir. 

(2) Kanunun 7 nci maddesinin uygulandığı hallerde, yurt dışındaki iştirakin 
ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, kontrol edilen yabancı 
şirketin Türkiye'de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar 
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vergisinden mahsup edilebilir. 

(3) Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy 
hakkının % 25'ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları 
üzerinden Türkiye'de ödenecek kurumlar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu 
ülkelerdeki kâr payı dağıtımına kaynak oluşturan kazançlar üzerinden ödenen 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr payı tutarına isabet eden kısmı 
mahsup edilebilir. Kazanca ilave edilen kâr payı, bu kazançlar üzerinden yurt 
dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle 
dikkate alınır. 
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83 Verginin Konusunu 
Teşkil Eden 
İşlemler 
Madde 1- 

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: 

a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve 
televizyon hizmetleri, 

84 Teslim 
Madde 2- 

 

3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal 
teslimidir. 

 

85 Teslim Sayılan 
Haller 
Madde 3- 

 

Aşağıdaki haller teslim sayılır: 

a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler 
dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme 
personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi, 

86 Hizmet 
Madde 4- 

 

1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. 

Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, 
temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi 
yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir. 

87 Mükellef 
Madde 8- 

 

2.  Vergiye tabi bir işlem sözkonusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura 
veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu 
tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle 
mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha 
yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir.  Bu gibi sebeplerle 
fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre 
ilgililere iade edilir. 

88 Vergiyi Doğuran 
Olayın Meydana 
Gelmesi 
Madde 10- 

 

Vergiyi Doğuran Olay: 

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri 
belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak 
üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, 

g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya 
kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, 

89 Araçlar, Kıymetli 
Maden ve Petrol 
Aramaları ile 
Ulusal Güvenlik 
Harcamaları ve 
Yatırımlarda İstisna 
Madde 13- 

f)  Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel 
Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, 
denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, 
silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-
geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve 
modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve 
hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri 
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yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler. 

90 Sosyal ve Askerî 
Amaçlı İstisnalarla 
Diğer İstisnalar 
Madde 17- 

 

2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar: 

a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik, 
dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus 
bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, 
seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme 
yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, 
düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri 
kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri ile bunlardan sağlık hizmeti 
sunanların teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları teslim ve 
hizmetler 

e)  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kanunlarla kendilerine 
verilen görev gereği ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri 
hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar 
tarafından teslimi (motorlu taşıtlar tescil plaka teslimleri hariç), 

4. Diğer İstisnalar: 

d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile 
Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve 
kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal 
ve hakların kiralanması işlemleri 

o)  Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 
verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve işlemlerine konu mallar ile transit rejim 
kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal 
hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve 
ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması, 

91 İthalatta Matrah 
Madde 21- 

 

İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır 

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve 
ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat 
farkı, kur parkı gibi ödemeler. 

92 Matraha Dahil Olan 
Unsurlar 
Madde 24- 

 

Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: 

a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme 
ve boşaltma giderleri, 

b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, 
resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, 

c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar 
altında sağlanan hertürlü menfaat, hizmet ve değerler. 

93 Matraha Dahil 
Olmayan Unsurlar 
Madde 25- 

 

Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir: 

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî 
teamüllere uygun miktardaki iskontolar, 

94 Emsal Bedeli ve 
Emsal Ücreti 
Madde 27- 

1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet 
gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre 
emsal bedeli veya emsal ücretidir. 
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95 Vergi İndirimi 
Madde 29- 

 

1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer 
vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak 
aşağıdaki vergileri indirebilirler: 

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen 
fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, 

c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde 
vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki 
mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, 

96 İstisna Edilmiş 
İşlemlerde İndirim 
Madde 32- 

 

Bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı 
fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili 
fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye 
tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye 
tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden 
az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur. 

97 Kısmî Vergi 
İndirimi 
Madde 33- 

 

1. Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan 
işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen 
Katma Değer Vergisinin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı 
indirim konusu yapılır. 

98 İndirimin 
Belgelendirilmesi 
Madde 34- 

 

1. Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer 
Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden 
ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanunî defterlere kaydedilmek şartıyla 
indirilebilir. 

2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine 
gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. 

99 Fatura ve Benzeri 
Vesika 
Düzenlenmesi 
Madde 53- 

Bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabiri Vergi Usul Kanununda 
düzenlenen vesikaları ifade eder. 

100 Asgarî Randıman 
Oranları ve Birim 
Satış Bedelleri 
Madde 56- 

1. Maliye ve Gümrük Bakanlığı; imal ve inşa işlerinde, hammadde, yardımcı 
madde, enerji, işçilik ve benzeri ölçüleri esas alarak belli iş ve sanat kolları 
itibariyle asgarî randıman oranları tespit etmeye, alım-satım ve hizmet işlerinde 
ise asgarî birim satış bedellerini belirlemeye yetkilidir. 

101 Verginin Etikette 
Gösterilme 
Mecburiyeti 
Madde 57- 

2. Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine 
gerek görülmeyen işlemlerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz. 

102 Geçici Madde 2- 

 

1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce fatura veya benzeri belge 
düzenlenmiş veya ödeme yapılmış olmakla beraber, bu belge veya ödeme ile 
ilgili işlemler Kanunun yürürlüğünden sonra yapılmış ise, işlemin tamamı 
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır 
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103 Kanunun Şümulü 
Madde 1- 

 

Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza 
tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, 
gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız 
fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından 
mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun 
hükümleri tatbik olunur 

104 Kanundaki 
Terimler 
Madde 3- 

 

Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi: 

Amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması 
sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal 
varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını 
karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını,  

Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi: 

Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen 
değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı 
verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil 
edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip 
muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil 
edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını,  

Takibat giderleri terimi: 

Cebri icradan mütevellit muameleler sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, 
nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderleri, ifade eder. 

105 Amme 
Alacaklarında 
Rüçhan Hakkı 
Madde 21- 

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazi 
vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve 
gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir. 

106 Kanuni 
Temsilcilerin 
Sorumluluğu 
Mukerrer Madde 
35- 

 

Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel 
kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil 
edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî 
temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal 
varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

107 Hususi Ödeme 
Şekilleri 
Madde 41- 

 

Maliye Vekaleti bu madde gereğince ödeme yapılmasını ihtiyar ettiği takdirde, 
ödemenin: 

5.  Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle, 

Bankalarca tahsil edilen veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı 
karşılığı olarak ödenmesi gereken paraların T.C. Merkez Bankasına aktarılması 
süresi, tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7 kredi kartı ile yapılan 
ödemelerde, işlem tarihini takip eden günden itibaren azami 20, postaneler 
vasıta kılınmak suretiyle yapılan ödemelerde, yapılan ödemelerin ilgili vergi 
dairelerine intikal ettirilme süresi, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren azamî 10 
gündür. 

Maliye Bakanlığı bu süreyi aşmamak üzere alacak türleri ve/veya bankalar 
itibarıyla farklı süreler tayin etmeye yetkilidir. 

Bankalarca tahsil edilen veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı 
karşılığı olarak ödenmesi gereken paralar süresinde T.C. Merkez Bankasına 
aktarılmadığı, postaneler vasıtasıyla yapılan ödemeler süresinde vergi 
dairelerine intikal ettirilmediği takdirde, sözkonusu amme alacağı, tahsilatı yapan 
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bu kuruluşlardan gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir. 

Tahsilatı yapan veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımından 
dolayı ödeme yapması gereken banka şube müdürleri, tahsil edilen paraların 
belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılmasından, postane veya 
posta çek merkezi müdürleri ise postane vasıta kılınarak yapılan ödemelerin 
belirlenen sürelerde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilmesinden sorumludurlar. 

108 Çekle Veya 
Münakale Emri İle 
Ödemeye Ait 
Hususi Hükümler 
Madde 42- 

2.  Çek veya münakale emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile 
yapılan ödemenin herhangi bir sebeple tediye edilmemesi halinde amme 
alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı mahfuzdur. 

109 Hususi Ödeme 
Şekillerinde 
Ödeme Tarihi 
Madde 44- 

41 'inci maddeye göre yapılan ödemelerde çekin tahsil dairesine veya bankaya 
verildiği,  paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, banka kartı, kredi kartı ve 
benzeri kartlar ile yapılan ödemelerde işlemin kartla yapıldığı, 

110 Vergi Cüzdanları 
Madde 45- 

Vergi, resim gibi belli bir amme alacağı ile devamlı surette mükellef tutulanlar 
adına tahakkuk ettirilen amme alacakları ile bunlardan yapılan tahsilatı 
göstermek üzere vergi cüzdanları düzenlenir. 

111 Diğer Hakların 
Paraya Çevrilmesi 
Madde 63- 

Tahsil dairesi, borçlunun haklarını tasfiye bakımından onun haiz olduğu bütün 
selahiyetleri kullanarak bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya 
iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi malların paraya çevrilebilir hale 
gelmesini genel hükümler dairesinde sağlar. Bu suretle paraya çevrilebilir hale 
gelen mallar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

112 Haczedilemeyecek 
Mallar 
Madde 70- 

 

Aşağıda gösterilen mallar haczedilemez. 

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift 
hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve 
mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi 
küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlıyan taşıt vasıtaları, 

8. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi 
hallerde bağlanan aylıklar, 

113 Üçüncü 
Şahıslardaki 
Menkul Malların, 
Alacak ve Hakların 
Haczi 
Madde 79- 

 

Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile 
maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak 
düzenlemeksuretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların 
haczi, borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken 
gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır. 
Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile; bundan böyle borcunu 
ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak ödemenin 
geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine 
teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi 
takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine 
ödemek zorunda kalacağı ve bu maddenin üç, dört ve beşinci fıkra hükümleri 
üçüncü şahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı 
tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine 
elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap 
verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda 
verilebilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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114 Haczedilen Menkul 
Malların 
Korunması 
Madde 82- 

 

Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil 
gibi menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önliyecek tedbirler 
alınarak tahsil dairelerince muhafaza olunur. 

115 Menkul Malların 
Satışı 
Madde 84- 

 

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkan olmıyan veyahut 
beklediği takdirde mühim bir değer düşüklüğüne uğraması muhtemel bulunan 
malların paraya çevrilmesine derhal başlanabilir. 

116 Satış Şekli, Artırma 
ve İlan 
Madde 85- 

 

Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin para ile 
satılır. Tahsil dairesince uygun görülmesi halinde, artırma malın mahallinde de 
yapılabilir. Açık artırma ile satışa çıkarılan mal, artırma sonunda üç defa yüksek 
sesle duyurulduktan sonra en çok artırana ihale edilir. Bozulma, çürüme ve 
benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli 
bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar en uygun yerde pazarlıkla, 
borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilir. İlk artırmada satılamayan 
malların ikinci artırması bir başka il veya ilçede yapılabilir. 

117 Erken Ödemede 
İndirim 
Ek Madde 1- 

6.  Bu Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak 
suretiyle komisyonsuz yapılan ödemelerde, bu madde hükmüne göre indirim 
uygulamasına esas alınacak ödeme tarihi, paranın alacaklı tahsil dairesi 
hesabına geçtiği gündür. 
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118 İstihkaktan Kesinti 
Şekliyle Ödeme 

Madde 19- 

 

Genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi 
kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, 
iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan 
makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin, 

a) Bu ödemelerin yapılması, 

b) Avans suretiyle ödemelerde avansın itası, 

Sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması 
şekliyle ödenmesine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir 

119 (1) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine 
Tabi Kağıtlar 

IV. Makbuzlar ve 
diğer kağıtlar 

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,  ikramiye, yemek ve 
mesken bedeli, harcırah, tazminat ve  benzeri her ne adla olursa olsun hizmet 
karşılığı alınan  paralar  (avans olarak  ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile 
bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari  
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye  olunduğu takdirde nakli 
veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6) 

120 2)  SAYILI TABLO 

Damga vergisinden 
istisna edilen 
kağıtlar 

I. Resmi işlerle 
ilgili kağıtlar: 

C) Kişilerden resmi 
dairelere verilen 

15. Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni 
ile yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle 
geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, seramik ve bu mahiyetteki 
sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek 
beyanname ve taahhütnameler.  
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kağıtlar: 

121 II - Öğrenciler ve 
askerlerle ilgili 
kağıtlar: 

1. Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile 
öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas 
ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya 
ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler. 

122 IV - Ticari ve 
medeni işlerle ilgili 
kağıtlar: 

 

10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından 
verilen, gerek yabancı memleketlerin benzeri teşkilatı tarafından verilip 
Türkiye`de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan Triptik ve gümrük geçiş 
karneleri. 

38. Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin   üyesi olduğu 
uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke   incelemeleri, 
araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar. 

Ö
ZEL TÜ

K
ETİM

 VER
G

İSİ K
A

N
U

N
U 

123 Tanımlar, teslim ve 
teslim sayılan 
haller  
Madde 2- 

3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır: 

a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle 
olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline 
ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi, 

124 Vergiyi doğuran 
olay 
Madde 3- 

Vergiyi doğuran olay; 

a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı, 

b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu 
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin 
düzenlenmesi, 

125 İhracat istisnası 
Madde 5- 

2. İhraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve 
beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya iade edilir. Maliye Bakanlığı, ihraç 
edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

126 Diğer istisnalar 
Madde 7- 

c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler, 
bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli 
dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri 
birliklere bedelsiz teslimi, 

127 Verginin 
belgelerde 
gösterilmesi, 
matrahta, vergide 
ve mükellefiyette 
değişiklikler 
Madde 15- 

1. Mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye 
mecburdurlar. Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun 
kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı 
bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz 
konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu 
oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de 
geçerlidir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı 
kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil 
edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin 
gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta 
değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde 
vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da 
ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği 
dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade 
talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar 
için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye 
girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu 
işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır. 
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