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ÖNSÖZ 

Anayasanın ikinci kısmında, Temel Haklar ve Ödevler bölümünde yer 

alan 36. maddesinin 1. fıkrasında, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia 

ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” hükmü ile ispat hakkı 

anayasal bir zemine kavuşturulmuştur. Anayasa ile bireylere tanınan bu 

hakkın sınırlandırılması veya geri alınması mümkün değildir. 

İspat hakkı, hak arama özgürlüğünün uzantısı niteliğindedir. Hak 

arama özgürlüğü bireylerin haklarını yargı mercileri önünde araması olduğu 

için ilgililer hakkındaki isnatlara da savunma hakkı çerçevesinde cevap 

verebilirler. İdarenin yargısal denetimi açısından ispat ve ispata yarayan araç 

olan deliller önem taşımaktadır. Anayasada bireylere hak arama özgürlüğü 

tanınırken, “meşru vasıta ve yollardan” kastedilenin önemli bir bölümünü 

ispata yarayan araçlar (deliller) oluşturmaktadır. İdarenin kamu gücünü 

kullanarak tesis ettiği vergilendirme işlemlerine karşı açılan bir davada yine 

idare güçlü konumdadır. Böyle bir durumda güçsüz durumda bulunan 

davacıdan iddiasının ispatı istenmektedir. Bunu gören kanun koyucu idari 

yargı mercilerine re’sen araştırma yetkisi vermiştir. Bu yetkiyle idarenin yargı 

mercileri önünde istediği gibi hareket etmesini engelleyerek bireylerin hakları 

korunmaya çalışılmaktadır.  
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GİRİŞ 

Vergi hukuku, kamu hizmetlerini finanse edebilmek için daha fazla 

vergi almak isteyen devletle, gelirinin azalmaması için daha az vergi ödemek 

isteyen kişiler arasındaki çıkar çatışmalarını, önceden belirlenmiş hukuk 

kuralları çerçevesinde dengeleme işlevi görmektedir. Vergi hukuku içerisinde 

uyuşmazlıkların çözümünde son aşama vergi yargısıdır. 

Faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan ve vatandaşlarına hukuki 

güvenceler sağlayan devlet olarak tanımlanan Hukuk Devletinin en önemli 

gereklerinden biri kuşkusuz idarenin yargısal denetimidir. Demokratik ve 

çağdaş toplumlarda, idarenin kendini hukuk kurallarına bağlı sayması, bu 

kuralların dışına çıktığında da kendini bir yaptırım karşısında bulması hukuk 

devletinin doğal bir sonucudur.  

İdarenin yargısal denetimi olarak karşımıza çıkan bu yaptırım, aynı 

zamanda bireylere de hukuki güvenlik sağlamaktadır. İdarenin yargısal 

denetiminin yapılabilmesi için, öncelikle idarenin işlemi veya eylemi nedeniyle 

menfaati veya kişisel hakkı ihlal edilen kişilerin dava açması gerekmektedir. 

İdarenin yargısal denetiminin ön şartı olan dava ile idarenin hukuka uygun 

hareket edip etmediği araştırılır.  

İdarenin hukukilik denetimi; davacının iddiaları, idarenin buna karşı 

savunmaları ve mahkeme veya hâkimin re’sen yapacağı araştırma sonucuna 

göre yapılmaktadır. Davacının iddialarını ispatlayabilmesi, idarenin bu 

iddiaları karşılayabilmesi ve mahkeme veya hâkimin de gerçeği ortaya 

koyabilmesi için ispata yarayan araçlardan yani delillerden yararlanmaları 

gerekmektedir. 

Hukuk Devletinde kişiler, haklarını korumak veya haklarını aramak 

amacıyla bağımsız mahkemelere başvururlar. Mahkemelere dava açmak 

suretiyle başvuran bireylerin en temel amacı, haklarının korunması, 

kaybettikleri haklarının iadesi veya uğradıkları haksızlıklar nedeniyle 
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duydukları üzüntünün giderilmesidir. Genel amaç bu olmakla birlikte, özelde 

dava açan kişiler kısaca davayı kazanmak isterler. Yani dava ile lehlerine bir 

sonuç elde etmek için bağımsız ve tarafsız yargıya giderler. Lehine sonuç 

elde edebilmek için de davada tarafların ileri sürdükleri hakları ve iddiaları 

ispatlamaları veya karşı tarafın savlarını çürütmeleri gerekmektedir. Bu 

nedenle yargılama hukukunun en temel konularından biri ispattır. 

Taraflar iddialarını ispat edebilmek için birtakım delillere ihtiyaç 

duyarlar. Delillerin mahkeme için bağlayıcı olma özelliği her olayda farklılık 

göstermektedir. 

Davalı konumunda daima bir idarenin bulunduğu idari davalarda, dava 

konusu uyuşmazlıkla ilgili delillerin çoğunluğu da idare nezdindedir. Buna 

karşın elinde neredeyse sadece idari işlem bulunan davacı, davasını 

dayandırdığı iddiaları ve delilleri idareye karşı ileri sürmektedir. İdarenin güçlü 

konumda bulunması nedeniyle, idari yargıda re’sen araştırma ilkesi kabul 

edilerek, mahkemelere, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili her türlü araştırma 

yapma yetkisi verilmiştir.  

Çalışmamız giriş, üç ana bölüm ve bir sonuç kısmından oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, ispat ve delil kavramları, delillerin özellikleri, delil 

sistemleri, delillerin sınıflandırılması, vergi hukukunda ispat ve delil 

kavramının tarihi gelişimi ve ispat ve delile ilişkin ilkeler anlatılmaya 

çalışılmıştır.  

İkinci bölümde, vergi hukukunda kullanılan deliller ve delillerin 

toplanması konuları işlenecektir. Vergi hukukunda deliller ortaya çıkış 

kaynaklarına göre dörtlü bir sınıflandırmaya tabi tutulacaktır. Buna göre vergi 

hukukunda yer alan deliller; mükellef kesiminde oluşan deliller, idare 

kesiminde oluşan deliller, yargı kesiminde oluşan deliller ve hem idare hem 

de yargı kesiminde oluşabilen deliller başlıkları altında incelenecektir. 

Delillerin toplanması başlığı altında ise, delillerin toplanması 

konusunda geçerli ilkeler ve delillerin ikamesi suretiyle delillerin toplanması, 
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delillerin tespiti yoluyla delillerin toplanması ve re’sen araştırma ilkesi 

kapsamında delillerin toplanması konularına yer verilecektir. 

Üçüncü bölümde ise, ispat ve delile ilişkin ilkelerin değerlendirilmesi, 

yargı aşamasında hakimin önüne gelen delillerin genel olarak 

değerlendirilmesi ve çalışmamızın ikinci bölümünde yer alan delillerin 

uygulamadaki örneklerine de yer verilerek değerlendirilmesi yapılacaktır. 

Çalışmamız, anlatılan hususlardan çıkarılan sonuçlar ve yapılan 

önerilerden oluşan sonuç kısmı ile sonuçlandırılacaktır. 

İspat ve delil konusunda uygulamanın önemi göz ardı edilmeyerek 

konu ile ilgili uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklara ve yargı kararlarına 

yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK İSPAT VE DELİL KAVRAMLARI, DELİLLERİN 
ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI 

I. GENEL OLARAK İSPAT VE DELİL KAVRAMLARI VE DELİLLERİN 
ÖZELLİKLERİ 

A. İspat Kavramı 

Açılan bir davada bir hukuk kuralının uygulanabilmesi için, bu kuralın 

dayandığı hususların olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Tarafların mahkeme tarafından hukuken korunmasını 

istedikleri yararları ile ileri sürdükleri iddiaları ve savunmaları bir kısım 

vakıalara dayandırmaları gereklidir.1 İleri sürülen bu iddialar, taraflar arasında 

ihtilaflı ise bu vakıaların ispatlanması gerekmektedir. Bir davanın davacı veya 

davalı lehine sonuçlanması, hukuk kuralında yer alan vakıanın ispat 

edilmesine bağlıdır. 

İspat kelime olarak; bir konunun doğruluğunu delillerle ortaya 

çıkarma,2 şeklinde tanımlanmış olup, hukuki anlamda ispat ise, ihtilaf mevzuu 

olan maddi veya hukuki vakıanın olduğu veya olmadığı hususunda hakime 

kanaat verecek delil veya karineleri arz etmek, hakimin kanaatini bu noktaya 

çekmek,3 şeklinde tanımlanmıştır. 

 İspat, tarafların bir olayın varlığı veya yokluğu üzerine hakimde genel 

bir kanaat sağlayabilme ve bunun için kanuni gerekleri yerine getirebilme 

                                                 
1  Bilge Umar, Ejder Yılmaz, İspat Yükü, İstanbul, Kazancı Matbaacılık, 1980, s.1. 
2 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Ankara, Yetkin Yayınları, 1996.  
3 Türk Hukuk Lügatı, Ankara, Türk Hukuk Kurumu Yayını, 1991. 
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uğraşıdır.4 Bir olayın gerçekliğine hakimi inandırma faaliyeti olarak kabul 

edilen ispat, aslında yargılama faaliyetinin sürecini tanımlamaktadır. 

Yargılama faaliyeti sırasında taraflar ileri sürdükleri deliller ile hakimi ikna 

etmeye çalışırlar.5 Bir davada taraflar iddia ve savunmalarını bir takım 

vakıalara dayandırırlar. Dayanılan bu vakıalar maddi olaylar olabileceği gibi 

manevi durumlar da olabilir.6 Varlığı hususunda ihtilaf bulunan vakıaların 

gerçek olduğunun ispatı bu iddiayı  ileri süren tarafa düşer. 

Bazı özel durumlar dışında hukukta, hakimin öne gelen birtakım 

hukuksal sonuçların doğup doğmadığını belirleyebilmesi için, hukuksal 

sonucun doğduğunu ileri süren tarafın söz konusu olayın gerçekleştiğini ispat 

etmesi gerekir. Mahkemede açılmış bir davada hak iddiasında bulunan 

şahsın dayandığı vakıa ya da vakıaların doğru olup olmadığı konusunda 

hakimi inandırma faaliyetine asıl  ispat denir. Bundan sonra karşı taraf da 

hakimde uyanan kanaati sarsmak için ayrıca bir inandırma faaliyetine girişir ki 

buna da karşı ispat denir.7 

İspat olayın maddi yanının kanıtlanmasıdır. İspat sonucu tespit edilmiş 

olan olayın maddi şekline hangi hukuk kurallarının uygulanması gerektiği ise, 

işin yorum tarafını meydana getirir.8 

Bir davada taraflar ancak dayandıkları vakıaların doğru olduğunu veya 

karşı tarafın ileri sürdüğü vakıaların doğru olmadığını ispat ederek davayı 

kazanır ya da kaybederler. Davacı, davasında ne kadar haklı olursa olsun, 

iddiasını dayandırdığı vakıaları ispat edemez ya da ispat etmesine rağmen 

karşı taraf da bunun aksini ispat ederse, bu takdirde davayı kaybeder. Bu 

nedenle olayların belirgin hale getirilmesi olarak kabul edilebilecek ispat bir 

davada çok önemlidir. 

                                                 
4 Salih Şanver, “Vergi Hukukunda İspat”, Vergi Dünyası, S. 21, 1983, s. 52. 
5 Nihal Saban, Vergi Hukuku, İstanbul, Beta Yayınevi, 2006, s. 74. 
6 Yavuz Atar, Vergi Hukuku, Konya, Mimoza Yayınları, s. 171. 
7 Baki Kuru, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Genişletilmiş 12.Baskı,  

Ankara, Yetkin Yayınları, 2000, s. 421-422. 
8 M. Kamil Mutluer, Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 64. 
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1. İspatın Konusu 

İspatın konusunu, dava ile ilgili vakıaların gerçek olup olmadığı 

hususunda  hakimi inandırmaya yönelik faaliyet ve belgeler oluşturur. Bu 

faaliyet ve belgeler, hem o davaya etki edecek nitelikte hem de davanın 

sonuçlanması için hakimde kanaat uyandıracak nitelikte olmalıdır. 

İspatın konusu olan olaylar öncelikle taraflar arasında ihtilaflı olan 

olaylardır. Bu olaylar dış dünyada cereyan eden maddi olaylar olabileceği gibi 

insanın iç aleminde gelişen manevi olaylar da olabilir.9 Bu olaylar hakimin 

önüne gelen uyuşmazlığa uygulayacağı hukuk kuralına ait maddi unsuru 

açıklayan ve onun bilinmesine olanak sağlayan iddialardır. 

Sadece uyuşmazlığın taraflarınca ileri sürülen vakıalar ispatın 

konusunu oluşturur. İspatı gereken vakıalar, hukuki sonuç bakımından 

önemli olan, davanın çözülmesine etki edecek vakıalardır. Bir uyuşmazlığın 

çözümünde bazı vakıalar doğrudan, bazıları ise dolaylı olarak etkilidir. 

Doğrudan önemli vakıalar bizzat hukuk kuralının dayandığı, o hukuk 

kuralındaki hukuki sonucun doğumu için ön koşul olarak düzenlenen 

vakıalardır. Dolayısıyla önemli olan vakıalar ise uygulanacak hukuk kuralının 

koşul vakıasının gerçekleşmiş olduğu sonucunu ortaya koymaya elverişli 

olan komşu vakıalardır. Bunlara emare vakıalar denir.10 Hakim delilleri 

değerlendirme konusunda takdir hakkına sahip olduğu alanda emarelere 

dayanarak bir olayı ispat edilmiş kabul edebilir. 

Hakim bir davada hukuk kuralını kendiliğinden uygular. Taraflar olayda 

hangi hukuk kuralının uygulanacağını ispat etmek zorunda değildir. Ancak 

taraflardan biri örf ve adet kuralına dayanıyorsa bunu kanıtlamak 

zorundadır.11 Yine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 76. maddesinde 

istisnai olarak “devletler özel hukukuna ilişkin bir davada iddiasını bir kanun 
                                                 
9 M. Kamil Yıldırım, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul, Kazancı 

Hukuk Yayınları, 1990, s. 114. 
10 Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, Ankara, Yetkin 

Yayınları,  2005, s. 344. 
11 Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s. 349. 
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hükmüne dayandıran taraf bunu ispat etmekle yükümlüdür”, hükmü yer 

almakta iken 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanun’un 2. maddesine göre; “hakim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını ve bu 

kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re'sen uygular. Hakim, yetkili 

yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir”, 

hükmü getirilerek yabancı hukuk kuralına dayanan tarafa yüklenen ispat yükü 

yerini yardım yükümlülüğüne bırakmıştır. 

2. İspat Yükü 

Bir hukuk kuralının uygulanabilmesi, kendilerine hukuki sonuç 

bağlanan olumlu veya olumsuz olayların somut olarak gerçekleşmesine 

bağlıdır. Hukuk kurallarının soyut olarak düzenledikleri olaylar, somut olarak 

gerçekleşmedikçe o hukuk kuralının uygulanması mümkün değildir. 

Hakim bir davada hangi çekişmeli olayların ispat edilmesi gerektiğini 

tespit ettikten sonra, bu olayların kimin tarafından ispat edileceği meselesi ile 

karşı karşıya kalır. İşte ispatı gereken çekişmeli olayların hangi tarafça ispat 

edilmesi gerektiği sorunu da karşımıza ispat yükü kavramını çıkarır.12 

 İspat yükü; mahkemede bir vakıayı beyan veya bir hak iddiası ile 

bunlardan kendi lehine bir netice çıkarmak isteyen kimsenin bunları ispata 

mecbur tutulmasına denir.13 İspat yükü kendisine düşen taraf, iddiasını ispat 

edemediği takdirde davayı kaybetme riski altındadır.  

 Her hukuk kuralındaki ispat yükünü, o kuraldan yaralanacak kimse 

taşıyacaktır. Yani ispat yükünün kime ait olduğunun tespiti bir nevi o olayı 

düzenleyen hukuk kuralının hangi taraf lehine sonuç doğurduğunun 

tespitidir.14 

                                                 
12 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 423. 
13  Süheyla Şenlen Sunay, İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler Karşısında İspat ve 

Delil Hususları, İstanbul, Kazancı Matbaacılık,  1997, s. 28. 
14 Selami Şengül, “Özel Hukukta ve Vergi Hukukunda Delil Sistemi”, Maliye Dergisi,  S.47, 

Eylül-Ekim 1987, s. 70. 
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İspat yükü belirsizliğin riskinden ibarettir.15 İspat yükü belli bir olayın 

gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda vakıa iddiasında bulunan tarafa 

düşen usuli bir yüktür. İspat yükü kendisine düşen taraf için bu bir 

mükellefiyet değil, sadece bir yüktür (külfettir). Bu yükü yerine getirmeyen 

kimse hakkında herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Bu sebeple genellikle 

ispat mükellefiyetinden değil de ispat külfetinden (yükünden) söz edilir. 

Mükellefiyetin yerine getirilmesi zorunludur. Oysa ispat yükü kendisine düşen 

taraf ispatı gereken vakıayı ispat edemezse, karşı taraf ya da mahkeme 

mutlaka ispat etmesini ondan isteyemez ve ispat yükü kendisine düşen taraf 

o vakıayı ispat edememiş sayılır. Kendisine ispat yükü düşen ve bunun 

gereklerini yerine getiremeyen davacı ise, davasını ispat edememiş sayılır ve 

dava reddedilir.16 

İspat yükü konusunda genel kural Türk Medeni Kanunu’nun 

6.maddesinde yer alan; “kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, 

taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla 

yükümlüdür”, hükmü ile düzenlenmiştir. Bu hükme göre, bir davada ileri 

sürdüğü bir vakıadan lehine haklar çıkaran kimse, dayandığı bu vakıayı ispat 

etmelidir. Bu noktadan hareketle davacı davasını dayandırdığı, davalı ise 

savunmasını haklı göstermek için dayandığı vakıaları ispat etmelidir. Yani bu 

hükümden ispat yükünün ilk olarak davacıda olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

bu genel kuralın istisnaları mevcuttur. Burada önemli olan husus tarafların 

hukuki durumu değil, dayandıkları vakıaları ispat etmeleri gerektiğidir. 

Bir davada her iki taraf da ispat yükünün kime düştüğünü 

gözetmeksizin delil göstermişse, bu durumda hakimin ispat yükünün hangi 

tarafa ait olduğunu araştırmasına gerek yoktur. Çünkü hakim ilk olarak 

tarafların gösterdiği delilleri incelemekle yükümlüdür.17 

Tarafların gösterdiği delillerin incelenmesiyle dava aydınlanmış ve 

hakimde dava konusu olayla ilgili bir kanaat oluşmuşsa yine ispat yükünün 
                                                 
15  Umar, Yılmaz, a.g.e., s. 37. 
16  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 422. 
17  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 424. 
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tespitine gerek kalmaz. Buna karşılık gösterilen delillerin incelenmesi sonucu 

hakimde dava ile ilgili tam bir kanaat oluşmaması durumunda, ispat yükünün 

önemi kendini gösterir. Bu durumda ispat yükünün hangi tarafa ait olduğunun 

saptanması gerekir ve ispat yükü kendine düşen taraf da dava konusu olayı 

ispatlamalıdır. Çünkü hakim, gösterilen delillerin davayı karara bağlamak için 

yeterli olmadığı hallerde de esas hakkında bir karar vermek zorundadır. Bu 

halde hakimin ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü tespit etmesi ve o 

taraftan uyuşmazlık konusu vakıayı ispat etmesini istemesi gerekir.18 

İspat yükü ile ilgili en önemli sorun, hangi olay için ispat yükünün kime 

düştüğüdür. Bunu belirleyen kurallara ispat yükü kuralları denir. İspat 

yükünün paylaştırılması için olayların ispatsız kalması nedeniyle hakimin 

aleyhte bir kararıyla karşılaşma tehlikesinin, hangi olay bakımından kimin 

üzerinde bulunduğunun belirlenmesi gerekir. 

İspat yükünü, nesnel (objektif) ve öznel (subjektif) ispat yükü diye ikiye 

ayırmak mümkündür. Nesnel ispat yükü, olgusal iddiaların ispatsız 

kalmasının sonuçlarına yönelik sorunun yanıtını verir. Yani burada 

taraflardan hangisinin belirsizliğin yükünü taşıyacağı sorusuna yanıt aranır. 

Diğer yandan öznel ispat yükü ise, tarafların davayı kaybetmelerini önlemek 

amacıyla çekişmeli olaylara ilişkin delil ileri sürme yüklerini ifade eder. Başka 

bir deyişle, taraflardan hangisinin mahkemeye delil sunma yükü altında 

bulunduğu, öznel ispat yükü kavramı ile açıklanır.19 Mahkeme önce subjektif 

sonra objektif ispat yükünü belirlemelidir.  

Bir davada öncelikle kendisine ispat yükü düşen taraf iddiasını ispat 

edecektir. Karşı taraf kendisine ispat yükü düşen tarafın iddiasını ispat 

etmesini bekleyebilir. Kendisine ispat yükü düşen taraf iddiasını ispat 

edemezse, karşı tarafın kendi iddiasını ispatına gerek kalmaz ve o vakıa 

ispat edilememiş kabul edilir. Ancak kendisine ispat yükü düşmeyen taraf, 

kendisine ispat yükü düşen tarafın iddiasını ispat etmesini beklemeyebilir ve 

                                                 
18 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 424. 
19 Mithat Sancar, “Vergi Yargısında Dava Malzemesinin Toplanması ve İspat Yükü”, Mali 

Hukuk, S. 24, Kasım-Aralık 1989, s. 53. 
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onun iddiasının aksini ispat için kendisi delil gösterebilir. Buna karşı delil 

denir.20 Yani karşı delil ispat yükü kendisine düşmeyen tarafın gösterdiği 

delildir. Karşı delil gösteren taraf bu davranışıyla ispat yükünü üzerine almış 

sayılmaz. Fakat ispat yükünü taşıyan tarafın iddialarını ispat etmesini 

güçleştirir ve iddialarını çürütmeye çalışır.21 

3. İspat Yükü Kuralının İstisnaları 

Olağan bir duruma dayanan taraf iddiasını ispat etmek zorunda 

olmayıp ispat yükü olağan durumun tersini iddia eden tarafa düşer. Genel 

kuraldan ayrı olarak kanun bazı hallerde ispat yükünün kime düştüğünü 

belirtmiş olabilir. Bu durumda kanunda gösterilen taraf ispat yükünü taşır.  

 İddiasını yasal bir karineye dayandıran taraf da iddia konusu olan ve 

uygulanacak hukuk kuralında yer alan vakıayı doğrudan ispatla yükümlü 

değildir. 

Taraflar aralarında bir vakıanın ispat yükünün kime ait olduğuna dair 

ispat yükü sözleşmesi yapabilirler. Taraflar haklarında serbestçe tasarruf 

edebildikleri gibi uyuşmazlık konusu hakkın ispatı konusunda da serbestçe 

tasarruf edebilirler. İspat yükü sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, tarafların 

sözleşme yaptıkları konuda serbestçe tasarruf yetkilerinin bulunması ve 

vakıaların belirlenmiş olması gerekir. İspata ilişkin emredici hukuk kurallarına 

aykırı ispat sözleşmesi yapılamaz.22 

B. Delil Kavramı  

İspat yapılırken birtakım vasıtalardan yararlanılır. İspatlamada 

kullanılan bu vasıtalara ispat vasıtaları denilir. İspat vasıtaları ise delillerdir. 
                                                 
20 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 430. 
21 Umar, Yılmaz, a.g.e., s. 7. 
22 Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s. 365. 
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İspat vasıtalarının geçerliliği, bunların kullanılmalarına hukuken izin verilmiş 

olması şartına bağlıdır.23 Dolayısıyla da nelerin delil olabileceği, bunların 

nasıl kullanılacağı, ispat güçleri, hukuk dallarına göre ayrı ayrı 

düzenlenmiştir. 

1. Delilin Tanımı 

Delil kelime olarak, yol gösteren, kılavuzluk eden anlamına 

gelmektedir.24 Usul hukukunda ise delil, taraflar arasında gerçekliği tartışmalı 

olan bir vakıanın doğruluğuna hakimi inandırmak için kullanılan vasıtaları 

ifade eder.25 Taraflar arasında gerçekliği tartışmalı olan vakıaların 

doğruluğuna hakimi inandırma faaliyeti ispat olarak adlandırıldığına göre delil 

kavramı, ispat kavramı içinde yer alır. 

 Bir davada taraflardan biri maddi hukukun kendisine tanıdığı hakkın 

doğumuna ilişkin olayların gerçek olduğunu ispat etmek suretiyle, karşı taraf 

ise bunun aksini ortaya koyarak davanın kazanılması için ispat faaliyetlerine 

girişirler. İşte bir olayın ispatı için başvurulan vasıtalara delil denir.26 

 Deliller, ispat faaliyetinde kullanılan ve dava öncesi, mahkeme dışında 

gerçekleşmiş olan vakıaların temsilen yargılamaya aktarılmasına yarayan ve 

çekişmeli vakıayı temsile ya da yansıtmaya elverişli olan inandırma 

araçlarıdır.27 

Delil, yargılama hukukunun tüm dallarında ortak konudur. Nitekim 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 238. maddesinde delil; “davanın 

halline tesir edebilecek münazaalı hususların ispatı için başvurulan 

vasıtalardır”, şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre delil, taraflar 

                                                 
23 Adnan Tezel, “Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil Sistemi”,Yaklaşım, S.56, 1997, s. 12.   
24 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 3.Baskı, Ankara, 1978. 
25   Necip Bilge, Ergun Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 3.Baskı, Ankara, Sevinç 

Matbaası, 1978, s. 492. 
26  Şengül, a.g.m., s. 69. 
27 Pekcanıtez, Atalay, Özekes, a.g.e., s. 379. 
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arasında ihtilaflı olan vakıalar hakkında gösterilir. Taraflar arasında ihtilaflı 

olmayan vakıalar hakkında delil gösterilmesine gerek yoktur. Tarafların 

üzerinde anlaştıkları veya ikrar ettikleri vakıalar ile herkes tarafından bilinen 

ya da öğrenilmesi mümkün olan hususlar, ihtilaflı kabul edilmez. 

Maddi hukuk, bir hakkın doğumunu belirli olayların gerçekleşmesine 

bağlamıştır. Delilin konusunu da bu maddi olaylar teşkil eder. Bu olaylar iddia 

ve savunmanın kaynağını oluşturan, iddia ve savunmanın dayandığı 

olaylardır. Hukuk kuralları ise delilin konusunu teşkil etmez. Bu kuralları 

hakim zaten re'sen göz önüne alır. 

2. Delillerin İspat Gücü 

Delillerin ispat gücü onların türüne ya da biçimlerine göre değil de 

anlaşmazlık konusu olayın yapısına uygun olup olmamasına, olayı 

aydınlatacak nitelikte olup olmamasına göre değişir. 

3. Delil Gösterme Yükü 

Delil gösterme yükü, aleyhte bir karar verilmesi tehlikesini ortadan 

kaldırmak amacıyla taraflardan birine düşen, kendi delil gösterme işiyle, belli 

bir olay hakkında kendi iddiasının doğruluğu veya karşı tarafın iddiasının 

yanlışlığı hakkında hakimin kanaat edinmesini sağlama ödevidir.28 Delil 

gösterme yükü, taraflardan birinin kendi aleyhine verilmesi muhtemel bir 

kararı engellemek amacıyla delil göstererek, kendi iddiası doğrultusunda 

hakimde kanaat uyandırma ödevi şeklinde de tanımlanabilir. Delil gösterme 

kuralları ile ispat işinin biçimi ve yöntemi düzenlenir. Delil gösterme, yargısal 

bir kavramdır ve delil gösterme kuralları yargılama hukuku alanına girer. 

Çoğunlukla belli bir olay için ispat yükünü taşıyan taraf o olay için delil 

gösterme yükünü de taşır. İspat yükü sabit olmasına rağmen delil gösterme 

                                                 
28 Yılmaz, Hukuk Sözlüğü. 
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yükü, yargılamanın gidişine ve yargıcın değerlendirmesine göre taraf 

değiştirir.29 

C. Delillerin Özellikleri 30 

Hakim, önüne gelen bir uyuşmazlıkta hem maddi olayı hem de hukuki 

sorunu çözmek durumundadır. Delil geçmişe ilişkin bir gerçeği ifade 

etmektedir. Hakim dosya üzerinde geçmişi incelemekte ve geçmiş hakkında 

bir karar vermektedir.31 

Yargılama hukukunda maddi gerçeğe ulaşmak için hakimin kanaatinin 

serbestçe oluşması arandığından hakime gerçeğe uygun olanı gösterecek 

her şey kural olarak delil olabilir. Ancak bir şeyin ispat vasıtası yani delil  

olması başka, bu vasıtanın hükme esas alınması başka şeydir. Çünkü delil  

olan şeylerin hepsi hükme temel teşkil etmez. Bu nedenle delil olabilecek 

şeylerde bazı özellikler aranmaktadır. 

1.Gerçekçi Olmak 

Deliller gerçekçi olmalıdır, yani delil olacak şey, iç dünyamızın değil 

elle tutulabilen dış dünyamızın yani maddi gerçeğin bir parçasını oluşturmalı 

ve böylece beş duyumuzla öğrenilebilmelidir. Beyan ve belgelerin delil 

olabileceği konusunda her hangi bir şüphe bulunmamaktadır. Karineler de 

delil olarak kabul edilmektedir. Karinelerin yargılanacak uyuşmazlık konusu 

olaylardan daha başka olayları da temsil etmesi kısaca genel nitelikte olması 

sadece onların değerlendirilmelerinin farklı olmasını gerektirir. Yoksa delil 

olmalarını engellemez. Bazı durumlarda beyan ve belge delilleri de 

değerlendirmeden geçirilir ve gerekirse delil olarak kabul edilmezler. 
                                                 
29 Umar, Yılmaz, a.g.e., s. 32. 
30 Nurullah Kunter, Ceza Muhakemesi Hukuku, 7.Baskı, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları,  

1981, s. 324-332. 
31 Yusuf Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, DEÜ Hukuk Fakültesi 

Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, 1997, s. 11. 
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2.Akılcı (Rasyonel) Olmak 

Hakime gerçeği gösterebilecek nitelikteki şeyler delil olabilir  Gerçeği 

araştırmanın yolunu mantık gösterdiğine göre ancak gerçeği akla uygun 

olarak ifade edebilecek şeylerin delil olabilmesi gerekir. Bu nedenle delil 

olabilecek şeylerin akılcı (rasyonel) olmaları bilim tarafından kabul edilmeleri 

şarttır.   

Delillerin akılcı olmaları aranınca, yeminin delil olamıyacağını kabul 

etmek gerekir. Nitekim, vergi yargılaması hukukunda yemin delil olarak kabul 

edilmemektedir (VUK m.3/B). 

3. Olayı Temsil Etmek 

Delilin bir özelliği de olayı temsil edici olmasıdır. Delil olarak 

kullanılacak şey, uyuşmazlık konusu olayın en azından bir kısmını dahi 

aydınlığa çıkarmıyorsa  delil olarak değerinden söz edilemez. Delilin olayı 

temsil etmesinin ilk şartı sağlam yani güvenilir olmasıdır. Kural olarak bunu 

hakim araştırır sağlam görmediğini kabul etmez. Fakat kanun koyucu da bazı  

şeylerin delil olmayacağını önceden belirtebilir. Bir diğer şart da delilin elde 

edilmesinin imkansız olmamasıdır. Çünkü böyle bir delilin temsil ediciliğinden 

faydalanılamayacaktır. 

Vergi yargılaması hukukunda tanık beyanına getirilen sınırlama bu 

özelliğin bir yansıması olarak kabul edilebilir. Nitekim Vergi Usul Kanunu’nun 

3.  maddesinin B bendinin ikinci fıkrasında “Şu kadar ki, vergiyi doğuran 

olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak 

kullanılmaz.” denilerek bu özellik bir hukuk kuralı haline getirilmiş 

bulunmaktadır. Böylelikle olaya tesadüfen tanık olmuş kişinin ifadesi delil 

olarak kabul edilmemektedir. 
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4. İspat Bakımından Önemli Olmak 

İspat bakımından önemli olan ancak ispatına ihtiyaç duyulan 

hususlarla ilgili delillerdir. Yargılamanın yapılıp kararın verilmesinde herhangi 

bir faydası olmayan delillerle uğraşmanın anlamı yoktur. 

İspatlama bir mantık sorunudur. Bu nedenle ileri sürülen bir delilin 

güvenilir kabul edilebilmesi için onun uyuşmazlık konusu olayın mantık 

yapısına ve dokusuna uygun bulunması gerekir. Delillerin ispat gücü ait 

olduğu türe veya bağlı olduğu biçime göre değil olaydaki mantık güçlerine 

göre ölçülür ve değerlendirilir. 32 

5. Kanuna Aykırı Olmamak 

Buna delilin caiz olması da denilebilir. Temsil edici de olsa bazı deliller 

yasaklanmıştır. Bazı deliller konuları bakımından, bazı deliller ise insan 

hakları ve anayasal temel hakları korumak için yasaklanmıştır. Elde 

edilmesindeki yöntem dolayısıyla yasaklanan deliller de vardır. Bunlara örnek 

olarak zor kullanarak, hile, tehdit ve işkence ile elde edilen delilleri 

gösterebiliriz. 

6. Müşterek Olmak 

Delilin kapsamını sadece hakimin öğrenmesi yeterli değildir. Bunu 

taraflar da öğrenmeli ve görüşlerini beyan ederek kollektif hüküm verme 

faaliyetine katılabilmelidir. Delillerin müşterekliği ortaya konulup tartışılmaları 

ile sağlanır. Hakimin olay hakkındaki şahsi bilgisine dayanarak karar vermesi 

bu ilkeye aykırı düşeceğinden kabul edilmemektedir. Hakimin olay hakkındaki 

şahsi bilgisine dayanarak karar vermesi savunma hakkını da zedelemektedir. 

Çünkü bu bilginin serbest bir şekilde tartışılmasına imkan yoktur. Olay 
                                                 
32 Ahmet Bayrak, “Vergi Hukukunda İspatlama İle İlgili  Sorunlar”, İÜİF Maliye Enstitüsü 

Konferansları, Seri: 18, 1969, s. 35. 
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hakkında şahsi bilgisi olan hakim, hakimlikten çekinmeli ve tanık olarak 

dinlenmelidir. Dosyanın tekemmülü ve duruşma sırasında taraflardan birince 

ibraz edilen belgeler karşı tarafa da sunularak müşterek olma koşulu yerine 

getirilmektedir. 

II. DELİL SİSTEMLERİ VE DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI 

A. Delil Sistemleri 

Delil sisteminden amaç, uyuşmazlık konusu olan bir olayın hangi  

delillerle ispat edileceği hususunun ortaya konulmasıdır.33 Delil sistemleri 

zamanla oluşmuştur. Bunlar; dini, ilmi, kanuni ve takdiri delil sistemleri olarak 

sıralanabilir. 

1. Dini Delil Sistemi 

Cezaların işlenmiş günahlara keffaret olarak çektirildiği zamanlarda, 

Allah'ın iradelerini ifade ettiğine kanaat edilen bazı usullerle suçların ortaya 

çıkarılması kabul edilmekteydi. Ortaçağ zamanında uygulanan düello, 

Allah'ın masum olana yardım edeceği fikrine dayanıyordu.34 

2. İlmi Delil Sistemi 

Bu sistemde suçların ortaya çıkarılmasında bilimin buluşlarından geniş 

ölçüde yararlanılmaktadır. Bilimin buluşlarından yargılamada yararlanılması 

durumu, bu buluşlar fazlalaştıkça daha da artacaktır. Parmak izi, kan 

                                                 
33 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 26. 
34 M. Reşit Belgesay, Hukuk ve Ceza Usulü Muhakemesinde Deliller, İstanbul, Güven Basımevi,  

1940, s. 76. 
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tahlilleri, akıl muayeneleri, balistik gibi yöntemlerle gerçeğin araştırılıp ortaya 

çıkarılması daha da kolaylaşmaktadır.35 Bu sistemde deliller, iddiaların 

ispatında kesinlik ve kolaylık sağlar. 

3. Kanuni Delil Sistemi 

Kanuni delil sistemi, belli hususların kanunlarda gösterilen belli 

delillerle ve hakimi bağlayacak şekilde ispat edilmesidir. Ayrıca bazı delillerin 

varlığı halinde başka bir değerlendirme ve derinleştirmeye gerek kalmaksızın 

uyuşmazlık konusu olay ispatlanmış sayılmaktadır.36 

Kanuni delil sisteminde ne gibi araçların delil olarak kullanılabileceği 

kanun tarafından belirlenir. İspatlama aracı olarak ancak kanunda belirtilen 

şartları taşıyan deliller kabul edilir. Bunlar dışında herhangi bir şey ispatlama 

aracı olarak kullanılamaz. 

Kanuni delil sistemi daha çok özel hukuk alanında kabul edilmiştir. 

Bunun sebebi; özel hukukta karşılıklı hak ve menfaatler, tarafların serbest 

irade beyanı ile doğmaktadır ve dolayısıyla da bu hakların doğuş ve 

ispatlanmasının belli şekil ve şartlara bağlanması mümkün olmaktadır. Ancak 

haksız fiil gibi önceden nerede, ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceği belli 

olmayan hukuki fiiller uyuşmazlık konusu olduğunda, kanuni delil sisteminden 

uzaklaşılmakta delil niteliği taşıyan herşey delil olarak kabul edilmekte ve 

olayın aydınlatılmasına çalışılmaktadır.37 

Kanuni delil sisteminde amaç, hakların güvence altına alınmasıdır. 

Kanuni delil sistemi, hakimin işini kolaylaştırır ve davanın kısa sürede 

sonuçlanmasını sağlar. Ancak bu sisteme sıkı sıkıya bağlı kalındığında 

basiretsiz ve tecrübesiz hak sahipleri haklarından mahrum olabilirler. Çünkü, 

karşı tarafa güvenerek hakkına karşılık senet almayan kimse, hakkın inkarı 
                                                 
35 Öztekin Tosun,  Ceza ve Medeni Muhakeme Hukuku Açısından Hukuka Aykırı Yollarla 

Elde Edilmiş Delillerin İspat Kuvveti, İstanbul, Yenilik Basımevi, 1976, s. 7. 
36 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 27. 
37 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi,  s. 27. 
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halinde, alacağını ispat edememek tehlikesiyle karşılaşmaktadır.38 Kanuni 

delil sisteminin biraz sert ve formalist bir yapıya sahip olması, gerçeklerin tam 

olarak ortaya çıkmasına engel olabilmektedir. 

4.Takdiri Delil Sistemi 

Takdiri delil sisteminde, uyuşmazlık konusu vakıalar, hiçbir kısıtlamaya 

tabi olmaksızın her türlü delille ispat edilebilir. Yine aynı şekilde hakim, hiçbir 

sınırlamaya tabi olmadan delilleri serbestçe takdir edebilir. Yani bu sistemde 

hem delil serbestisi hem de hakimin delilleri serbestçe değerlendirmesi söz 

konusudur.39 

Bu sistemde hakim hiçbir delil ile bağlı değildir. Bir vakıanın gerçekliği 

hakkında hakimde kanaat uyandırmak üzere belli bir delil istenmeyip, bu 

kanaati uyandırabilecek herhangi bir delil de kabul edilebilir.40 

İdari yargılama hukuku ve vergi yargılaması hukukunda benimsenen 

delil sistemi, takdiri delil sistemidir. Zira, kamu hukukunun baskın olduğu 

yargılama hukuklarında, uyuşmazlık konusu olayın ispatlanması için kanunda 

önceden belirtilmiş deliller yerine, delil olma niteliğine sahip her şeyin delil 

olması kabul edilmiştir.41 

Kanunlarda takdiri ve kanuni delil sistemlerinden birinin salt olarak 

uygulandığını söylemek zordur. Hukuk dallarında bu delil sistemlerinden birisi 

benimsenmekte ve ona ağırlık verilmekte ancak hiçbiri salt olarak 

uygulanmamaktadır. 

 

                                                 
38 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 28.  
39 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 28.  
40 Bilge, Önen, a.g.e., s. 493. 
41 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 28. 
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B. DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Delillerin sınıflandırmasındaki amaç, konunun ve kavramların daha iyi 

anlaşılmasını sağlamaktır. Deliller konusunda farklı sınıflandırmalar 

mevcuttur. Aşağıda deliller; dolaylı- doğrudan, kesin- takdiri, kanuni- akdi, 

yasak- yasak olmayan, kişisel- nesnel, sınırlı- sınırsız, re'sen müracaat 

edilebilen- re'sen müracaat edilemeyen, ekonomik- maddi, bağlı- serbest 

deliller ve delillerin elinde bulunduğu ya da oluştuğu kesime göre 

sınıflandırılıp incelenecektir. 

1. Dolaylı Delil- Doğrudan Delil 

Bu sınıflandırma, delillerin ispata konu olan olayla ilişkisinin doğrudan 

ya da dolaylı olmasına göre yapılmaktadır. 

Delil, ispata konu olan olayla doğrudan doğruya ilişki içinde ise, bu 

delile doğrudan delil denir. Yani bir kimsenin beş duyusu ile uyuşmazlık 

konusu olayın kurucu unsurları hakkında topladığı bilgiler doğrudan delildir.42 

Doğrudan deliller ispat edilmek istenen olayı direk açıklayan yani zihni 

bir çabaya ihtiyaç göstermeyen delillerdir.43 Bu deliller bir varsayıma veya 

mantıksal çıkarıma dayanmazlar. Doğrudan deliller başka bir delilin 

kullanılmasına gerek duymayacak kadar güvenilir, kabul edilir ve itibarı 

yüksek delillerdir.44 

Eğer delil ile ispata konu olan olay arasında dolaylı bir ilişki varsa, 

böyle delillere de dolaylı delil denir.45 Dolaylı delillerle ispatta, deliller ispat 

edilecek konu hakkında kesinlik arz etmezler. 

                                                 
42 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 19. 
43 Öztekin Tosun, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C.l, 3. Baskı, İstanbul, Fakülteler 

Matbaası, 1981, s. 609. 
44 Kamil Ateş, “Vergi Kanunlarının Uygulanmasında İspat Esası ve Delillerin Geçerliliği”, 

Yaklaşım,  S. 137, Mayıs 2004, s. 107-108. 
45 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 19. 
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Dolaylı delil, ispat edilmek istenen olayı direkt açıklayamamakta ve 

zihni bir çabaya ihtiyaç göstermektedir. Bu tür deliller, ihtilaf konusu olay veya 

işleme ilişkin önemli ve doğrudan bir gerçeğin ispatlanmasında kullanılacak 

bir ara gerçeği ispatlamaktadır.46 

2. Kesin Delil- Takdiri Delil 

Kesin delil- takdiri delil ayırımı, uyuşmazlık konusu bir olayla ilgili 

olarak gösterilen delillerin hakimi bağlama kuvvetine göre yapılmış bir 

ayırımdır. 

Kesin deliller, bir uyuşmazlığı sona erdirmek açısından çok etkilidirler. 

Bu delillere kesin delil denilmesinin nedeni, hakimi bağlayıcı nitelikte 

olmalarındandır.47 Kesin delil sisteminde hakim gösterilen deliller ile bağlı 

olup hakkında kesin delil gösterilen vakıayı ispat edilmiş olarak kabul etmek 

zorundadır. Şartlarına uygun şekilde delil ikame edildikten sonra, hakim onun 

konusu olan vakıanın gerçeğe uygun olup olmadığı hususunda hiçbir takdir 

hakkına sahip değildir.48 Burada hakimin herhangi bir değerlendirmesi ya da 

takdiri söz konusu değildir. 

Takdiri deliller ise kanuni delillerin aksine hakimi bağlamaz. Takdiri 

delillerin kabul edilip edilmemesi ortaya konulmuş iddialara göre sonuç 

doğurur.49 Bunlara takdiri delil denilmesinin sebebi, hakimin bu delilleri 

serbestçe takdir yetkisine sahip olmasıdır.50 

Hakim, kendisine sunulan takdiri deliller ile bağlı değildir. Bu delilleri 

serbestçe değerlendirerek sonuca varmaya çalışır. Takdiri delillerde hakim, 

                                                 
46 Ateş, a.g.m., s. 108. 
47   Kuru, Arslan, Yılmaz,a.g.e., s. 433. 
48 Bilge, Önen, a.g.e., s. 493. 
49 Mutluer, a.g.e., s. 63. 
50 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 434. 
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hukuk mantığına, yaşam deneyimlerine, yaşamın olağan akışına göre 

değerlendirme yaparak hüküm verir.51 

Taraflarca hazırlama ilkesinin uygulandığı davalarda hakim, kesin 

deliller ile bağlıdır. Buna karşılık re'sen araştırma ilkesinin uygulandığı 

davalarda hakim kesin deliller ile dahi bağlı değildir.52 Yani re'sen araştırma 

ilkesinin uygulandığı davalarda kesin delil kabul edilmemektedir.  

3. Kanuni Delil- Akdi Delil 

Bu ayrım, uyuşmazlıkta kullanılacak delillerin kanun tarafından 

belirlenmesi ya da taraflarca belirlenmesi esasına göre yapılmıştır. Kanuni 

delilde, bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda hangi delillerin kullanılabileceği 

kanun tarafından belirlenmiştir. Kanun, delil olarak kullanılabilecek şeyleri tek 

tek sayar, bunun dışında kalanlar delil olarak kullanılmaz. 

Çoğu zaman kanuni delil ile kesin delil çakışmaktadır. Çünkü 

genellikle  kanunun delilleri sayması ve düzenlemesinin amacı, bu delillere 

kesinlik kazandırmaktır. Ancak kanunlarda belirtilen her delil, kesin delil 

niteliğinde değildir. Nitekim Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda tanık, 

bilirkişi, keşif düzenlenmiş olmasına rağmen bunlar kesin delil değil, takdiri 

delildirler.53 

Akdi delilde ise bir uyuşmazlıkta hangi delillerin kullanılacağı taraflarca 

yapılacak bir sözleşme ile belirlenmektedir. 

 

                                                 
51 M.Akif Tutumlu, Bilimsel Görüşler ve Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama 

Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2007, s. 20. 
52 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 433. 
53  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 16. 
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4. Yasak Delil- Yasak Olmayan Delil 

Delillerin elde edilmesi ya da değerlendirilmesinin yasak olup 

olmaması esasına göre yapılan bir ayırımdır. Burada önemli olan delillerin 

elde edilmesi ve kullanılmasının yasak olup olmamasıdır. 

Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş delile yasak delil denir. Yasak delile 

hukuka aykırı delil de denir. Delil konu olarak yasaklanabilir ya da delilin 

değerlendirilmesi yasaklanabilir. Böyle bir yasağa tabi olmayan delillere 

yasak olmayan deliller denir.54 

1982 Anayasasının 38.maddesine 2001 yılında eklenen “Kanuna 

aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez”, hükmü ile 

kanuna aykırı olarak elde edilen bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği 

anayasal bir ilke halini almıştır.55 

Bazı deliller, bir yargılama hukukunda delil olarak kabul edilebilirken 

bir başka yargılama hukukunda delil olarak kabul edilmeyebilir. Örneğin; 

yemin, medeni yargılama hukukunda delil olarak kabul edilirken vergi 

yargılaması hukukunda delil olarak kabul edilmemektedir. 

5.  Kişisel Delil- Nesnel Delil 

Bir suçun işlendiğinden şüphe edildiğinde, o suçun işlenip işlenmediği 

ya da işlenmiş bir suçun ne şekilde ve ne zaman işlendiği hakkında fikir 

sahibi olan kişilerin bu konularla ilgili açıklamaları kişisel delildir. Kişisel delil, 

uyuşmazlık konusu bir olay ya da bir suçla ilgili olarak kişisel bilgileri olanların 

bu bilgilerini sözle ifade etmeleridir. Bu bağlamda, suç işleyen sanığın, 

suçtan zarar gören mağdurun ya da suç işlendiğini gören tanıkların ifadeleri 

kişisel delil teşkil eder.56 

                                                 
54   Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 22-23. 
55     Saban, a.g.e., s. 82. 
56 Tosun, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, s. 610. 
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Buna karşılık, örneğin hırsızlık yapılmış bir mahalde bulunan sanığın 

bazı eşyaları ya da parmak izleri, olayın ispat edilmesine yardımcı 

olmaktadırlar. Bu tür delillere de nesnel delil denir.57 Nesnel deliller, bir kişinin 

ifadesinin sözle anlatılması şeklinde değil de ispat konusu olayla ilgili yazı, 

işaret veya iz şeklinde ortaya çıkan delillerdir.58        

6. Sınırlı Delil- Sınırsız Delil 

Delillerin, delil niteliğini kazanmalarının belli şartlara bağlanıp 

bağlanmamasına göre yapılan sınıflandırmadır. 

Sınırlı delilde, bir delilin delil niteliğini kazanabilmesi birtakım şartlara 

bağlanmıştır. Bu şartlar gerçekleşirse delil niteliği kazanılmakta, şartlar 

gerçekleşmezse delil niteliği kazanılmamakta yani gösterilen şey delil olarak 

kabul edilmemektedir.59 

Sınırsız delilde ise delil niteliğinin kazanılması birtakım şartların 

varlığına bağlı değildir. Delil niteliğinin kazanılması için o şeyin delil olarak 

kabul edilmiş olması yeterli olup başka şartlar aranmamaktadır.60        

7. Re'sen Müracaat Edilebilen Delil- Re'sen Müracaat Edilemeyen Delil 

Bu ayırım delillere başvurulurken hakimin tarafların talebi ile bağlı 

olması veya kendiliğinden hareket edebilmesine göre yapılmıştır. Şayet 

uyuşmazlık konusu bir olayda hakim tarafların talebi ile bağlı kalmaksızın 

bazı delillere kendiliğinden müracaat edebiliyorsa, böyle delillere re'sen 

müracaat edilebilen deliller denir.61 

                                                 
57  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 20-21. 
58  Tosun, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, s. 610. 
59  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 21. 
60   Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 21. 
61  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 23. 
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Hakimin bazı delillere müracaat edebilmesi için tarafların bu yönde 

talebi gerekir. İşte hakimin bu şekilde kendiliğinden müracaat edemediği 

delillere re'sen müracaat edilemeyen deliller denir.62 Re'sen araştırma 

ilkesinin uygulandığı yargılama usullerinde hakim bütün delillere re'sen 

müracaat edebilir.  

8. Ekonomik Delil- Maddi Delil 

Bu ayırım daha çok vergi yargılaması hukuku ile ilgilidir. Bu ayırımda 

ekonomik delil, vergiyi doğuran olayın ekonomik niteliğini açıklayabilen delil 

demektir. Maddi delil ise vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetini ortaya 

koyabilecek her türlü delil demektir.63      

9.   Bağlı Delil- Serbest Delil 

Bu ayırım delillerin önceden hazırlanabilmesi ya da hazırlanamaması 

dikkate alınarak yapılmıştır. 

Bağlı delil; hakimin serbest değerlendirmesine tabi olmayan, 

uyuşmazlığın önceden belirlenmiş delillerle çözümlenmesine dayanan 

delildir. Bağlı delil, kesin delil ve kanuni delile benzemektedir. Hakimin 

serbest değerlendirmesine tabi olmadığı için kesin delile, uyuşmazlığın 

önceden belirlenmiş delillerle çözümlenmesi gerektiği için kanuni delile 

benzemektedir.64 

Serbest delil ise bağlı delilin aksine, hakimin serbest 

değerlendirmesine tabi olan ve önceden belirlenmemiş delillerdir. Bu deliller 

önceden herhangi bir sınırlamaya tabi değildirler. Yani serbest delilde, her 

                                                 
62  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 23. 
63  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 25. 
64  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 18. 
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şey delil olabilir ve deliller de serbestçe değerlendirilir.65 Serbest deliller 

takdiri delillere benzemektedir. 

10. Delillerin Elinde Bulunduğu Ya Da Oluştuğu Kesime Göre Ayrımı 

Bu sınıflandırmada deliller üçe ayrılır. Bunlar; mükellef kesiminde 

oluşan deliller, idare kesiminde oluşan deliller ve yargı kesiminde oluşan 

delillerdir. 

Burada mükellef kesimi ile mükellef, vergi sorumlusu ve vergi 

muhatabı kastedilmektedir. Vergi idaresi kesimi ile vergi kontrol ve takdir 

mekanizmasıyla bağlantılı olarak vergi daireleri ve hiyerarşik uzantısı 

kastedilmektedir. Vergi yargı kesimi ile de vergi mahkemeleri, bölge idare 

mahkemeleri ve Danıştay ifade edilmektedir.66 

III. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT, İSPAT YÜKÜ VE DELİL KAVRAMI VE  
TARİHİ GELİŞİMİ  

A. Vergi Hukukunda İspat, İspat Yükü  ve Delil Kavramı 

Devletle kişiler arasındaki vergi ilişkisini düzenleyen, vergi ile ilgili 

uyuşmazlıkları inceleyen hukuk dalı vergi hukukudur. Vergi, kişilerin 

gelirlerinden hukuki cebir altında ve karşılıksız olarak alınır. Vergi idaresi 

vergilendirme ile ilgili olaylarda mükellefin talep ve iradesine bağlı olmaksızın 

kamunun menfaatlerini korumak ve gözetmek zorundadır. Vergi hukuku 

verginin hukuki cebir altında alınmasından ve idarenin üstün konumda 

bulunmasından dolayı kamu hukuku dalı olarak kabul edilmektedir. Vergi 

                                                 
65  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 18. 
66     Tezel, a.g.m., s. 12. 
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hukukunun kamu hukuku dalı olması ve bu alanda gerçeğin ortaya 

çıkarılmasının esas gaye olması sebebiyle delil serbestisi ilkesi geçerlidir. 

Vergi kanunlarının uygulanması açısından ispat  ve delil hususu çok 

önemli olduğu için Vergi Usul Kanunu’nun kapsamını belirten 1. ve 2. 

maddeden hemen sonra 3. maddesinde bu hususa yer verilmiştir.67 

1. Vergi Hukukunda İspat Kavramı 

Vergi hukukunda ispat, vergiyi doğuran olayı meydana getiren maddi 

olay ve işlemlerin, vergi hukukunun kabul ettiği deliller kullanılarak 

gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin vergi yargısı organında kanaat 

oluşturma faaliyeti ile bununla ilgili sonucun ortaya konulmasıdır.68 Bu 

bakımdan mevcut delillerin serbestçe değerlendirilmesi gerekmektedir.69 

İspat, bir vergi ilişkisinin temelindeki maddi olayın ya da vergi 

suçlarında manevi unsurun delillerden faydalanmak suretiyle ortaya 

çıkarılmasıdır. Vergi hukukundaki ispat ve delillere ilişkin esaslar vergi 

yargısında olduğu gibi vergilendirme işlemleri bakımından da geçerlidir.70 

İspat konusunda vergi hukukunun kendine özgü düzenlemeleri 

olmakla birlikte diğer hukuk dallarından da yararlanılmaktadır. Vergi Usul 

Kanunu’nda ispata ilişkin bir takım düzenlemeler yer almaktadır. Vergi Usul 

Kanunu’nda yer alan bu hükümler vergilendirme işlemlerinin yanı sıra vergi 

yargısında da geçerlidir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde 

vergiye ilişkin uyuşmazlıklarda Vergi Usul Kanunu’nun öncelikle 

uygulanacağı belirtilmektedir. Ayrıca İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. 

maddesinin yaptığı atıf nedeniyle bazı konularda Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümleri de uygulama alanı bulacaktır.  
                                                 
67 Ateş, a.g.m., s. 105. 
68 Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, İstanbul, Beta Yayınları, 1994, s. 220. 
69 Veysi Seviğ, “Gelişen Vergi Hukukunda Delil ve İspat”, Vergi Dünyası, S.277, Eylül 2004, 

s.10. 
70 Atar, a.g.e., s. 171. 
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Vergi hukukunda, vergilendirme işlemleri bakımından sadece Vergi 

Usul Kanunu’nun ispat ve delile ilişkin kuralları, vergi yargısı bakımından ise 

Vergi Usul Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.71 

2. Vergi Hukukunda İspat Yükü Kavramı  

İspat yükü; mahkemede bir vakıayı beyan veya bir hak iddiası ile 

bunlardan kendi lehine bir netice çıkarmak isteyen kimsenin bunları ispata 

mecbur tutulmasına denir.72 İspat yükü kendisine düşen taraf, iddiasını ispat 

edemediği takdirde davayı kaybetme riski altındadır.  

Her hukuk kuralındaki ispat yükünü, o kuraldan yararlanacak kimse 

taşıyacaktır. Yani ispat yükünün kime ait olduğunun tespiti bir nevi o olayı 

düzenleyen hukuk kuralının hangi taraf lehine sonuç doğurduğunun 

tespitidir.73 Vergi koyan ve arttıran olaylarda ispat yükü idarededir. Vergi dışı 

bırakan olaylarda ise ispat yükü mükelleftedir. Biçimin kötüye kullanılmasında 

da ispat yükü idarededir.74 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği bir kararda; kredi 

kartı ve POS cihazı aracılığıyla yapılan işlemlerin tümünün kendisine POS 

cihazı tahsis edilen ticari, sınai, mesleki kazanç sahipleri ve diğer hizmet 

işletmelerinin işletme faaliyetinin konusunu oluşturan emtia ve hizmet 

teslimlerine ait olması; iktisadi, ticari ve teknik gereklere uygun düşen durum 

olduğu, bu durumun aksinin iddia olunması halinde ispat külfetinin iddia 

sahibine ait olduğu,75 kabul edilmiştir. 

                                                 
71 Atar, a.g.e., s. 172. 
72   Sunay, a.g.e., s. 28. 
73 Şengül, a.g.m., s. 70. 
74 Şanver, a.g.m., s. 55. 
75 Danıştay VDDK, 10.10.2008 tarih, E:2008/36, K:2008/603 s.k.,Danıştay Dergisi, S.120, s. 78-

86. 
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Vergi Usul Kanunu’nu bir bütün olarak değerlendirdiğimizde kanun 

maddelerinin ispat açısından tarafsızlık ilkesini benimsediği görülmektedir.76 

Vergi hukukunda ispat yükünün idare veya yükümlüye düştüğü yolunda kesin 

bir sonuç önceden kabul edilemez. Her olayın kendi özelliğine göre ispat 

külfetinin bazen idarenin, bazen de yükümlünün üzerinde kaldığı görülür. 

Bununla birlikte vergi sistemimiz beyan esasına dayalıdır ve aksi ispat 

edilinceye kadar mükellef beyanının doğru olduğu kabul edilmektedir.   

a. Genel Kural 

Medeni Kanun’un 6.maddesinde yer alan "bir olaydan kendi lehine 

haklar çıkaran taraf, o olayı ispat etmelidir" genel kuralı vergi hukukunda da 

kısmen geçerlidir. Bununla birlikte, vergi hukukunda egemen olan ekonomik 

yaklaşım ilkesinden kaynaklanan bazı özellikler bulunmaktadır.77 Bu genel 

kuralı vergi hukukuna uyarlayacak olursak şöyle bir genel kural ile karşılaşılır: 

Vergi idaresi, vergiyi doğuran veya arttıran olayı ispat etmek durumunda iken 

vergi yükümlüsü de vergi yükünü azaltan veya ortadan kaldıran halleri ispat 

etmelidir.78 

Ancak bu genel kuralın istisnaları da vardır. Bunlardan birincisi normal 

durumun aksinin ispatı, ikincisi ise karinelerdir. 

b. Normal Durumun Aksinin İspatı 

Normal bir duruma dayanan tarafın bunu ispat etmesi gerekmez. 

Böyle durumlarda ispat yükü normal durumun aksini iddia eden tarafa düşer. 

                                                 
76 Namık Kemal Uyanık, “İspat Araçları Nelerdir ve İspat Külfeti Kime Aittir?” Vergi Dünyası, 

S.283, Mart 2005, s. 98. 
77    Atar, a.g.e., s. 172. 
78  Şanver, a.g.m., s. 55. 
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Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinin üçüncü fıkrasında bu kural 

vergi hukukunun özellikleri göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye göre; vergi hukukunda vergilendirmeye ilişkin olguların hayatın 

normal akışına uygun olarak geliştiği ve hayatın normal akışına uygun olan 

iktisadi, ticari ve teknik icapların olayları şekillendirdiği kabul edilir. Bu 

nedenle ekonomik, ticari ve teknik icaplara uymayan ve olayın özelliğine göre 

normal ve olağan sayılmayan durumların ileri sürülmesi halinde, bunu ileri 

süren taraf ispat yükü altında kalacaktır.  

(1) İktisadi İcaplar 

İktisadi icaplar, insanların değişen ekonomik olaylara çabuk uyum 

sağlayarak ekonomik sistemin gerektirdiği gibi davranmaları ve kişisel 

çıkarlarını korumaları açısından gerekli bir tutumdur. Örneğin yüksek 

enflasyonun etkili olduğu bir ekonomide, başkalarına kredi veren kişi ve 

kuruluşların, bu faaliyetlerinden edinecekleri yarar, hiçbir zaman enflasyon 

oranının altında olmayacaktır.79 

Vergi incelemesi sırasında iktisadi icaplara uymadığı tespit edilen 

mükellef vergiyi doğuran olay ile ilgili işlemlerin gerçek olduğunu ispatlamak 

zorundadır.  

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen bir kararda; ifadesine 

başvurulan onüç kişinin davacıdan 1995-1998 yıllarında faiz karşılığı borç 

para aldıkları ve senet verdiklerini beyan ettikleri, bunun icra takipleri ile 

doğrulandığı, davacının da borç para verdiğini kabul etmekle birlikte faiz 

almadığını belirttiği, ancak günümüz ekonomik koşullarında bu iddiaya itibar 

edilemeyeceği,80 kabul edilmiştir. 

                                                 
79 Turgut Candan, “Vergi Yargısında İspat VIII”, Maliye Postası, S. 238, 1 Ağustos 1990, s. 68. 
80 Danıştay VDDK, 27.12.2002 tarih, E:2002/423, K:2002/626 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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(2) Ticari İcaplar 

Ticari icaplardan kasıt, ticari örf ve adetin gerektirdiği kurallardır. Ticari 

örf ve adetler ise tüccarlar arasındaki kurallardır. 

Ticari hayatın kendine göre bir işleyişi ve kendine özgü kuralları vardır. 

Ticari hayatta amaç kar sağlamaktır. Vergi mükelleflerince, iktisadi ve ticari 

hayata ilişkin muamelelerde bu kurallara aykırı olarak yürütülen faaliyetlerin 

sebeplerinin inceleme elemanlarına açıklanması ve bu açıklamalara uygun 

delillerin gösterilmesi gerekmektedir. İnceleme elemanları vergi 

mükelleflerinin muameleleri ile ilgili olan faaliyetlerini ticari icaplara göre 

değerlendirerek muamelelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını ve hukuka 

uygun olup olmadığını tespit etmeye çalışırlar. Bu araştırma sonucunda 

muamelelerin ticari icaplara uygun olup olmadığının tespit edilmesine göre 

ispat yükü mükellefe veya idareye düşer.81  

Danıştay 7. Dairesi bir kararında; ticari icaplar, iş ve ticari ilişkilerin ve 

bunlardan kaynaklanan taahhüt ve taleplerin sözleşmeye bağlanmasını ve 

yapılan avans ödemelerinin belgelendirilmesini ve kayda geçirilmesini 

gerektirdiği, sözleşme düzenlenmediği halde, verilen paralar için senet 

alınmış olması halinde bu borçların faiz karşılığı verildiği,82 kabul edilmiştir.  

(3) Teknik İcaplar 

Üretim, mal ve hizmet elde etmek için yapılan çalışmadır. Aynı teknik 

kullanılarak yapılan üretimler hemen hemen aynı sonucu verirler. Üretimde 

kullanılmakta olan araçların miktarları ve mamul içerisindeki oranları 

ulaşılabilecek randıman ve fire oranları mesleki kuruluşlar ya da yetkili resmi 

makamlar tarafından tespit edilir ve kamuoyuna duyurulur. İnceleme 

elemanları tarafından mesleki kuruluş ve resmi makamlara bildirilen teknik 
                                                 
81   Candan, “Vergi Yargısında İspat VIII”, s. 69. 
82 Danıştay 7. D., 23.03.2005 tarih, E:2001/4837, K:2005/492 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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icaplar nazara alınmak suretiyle yapılan hesaplamalarla mükellefin kendi 

kayıtları arasında uyumsuzluk bulunmamalıdır. Uyumsuzluk bulunması 

halinde mükellefin bu uyumsuzluğun sebebini ispat etmesi gerekir. Bu ispat 

da ölçüt alınan mesleki kuruluş ve resmi makam bilgilerinin yanlışlığı ortaya 

konularak ya da üretim aracı niteliklerinin mesleki kuruluş ya da resmi 

makamlarca esas alınanlardan farklı olduğu ortaya konularak 

yapılabilecektir.83 

(4) Olayın Özelliğine Göre Normal ve Mutad Sayılması Gereken Haller 

Normal sözcüğü, kurala uyan, düzgün anlamına, mutad ise, alışılmış, 

her zamanki gibi anlamlara gelmektedir. Bu tanımlara göre, vergiyi doğuran 

olayın veya bu olaya ilişkin muamalelerin kurala ve alışılmışa uygun olması, 

onun normal ve mutad sayılan duruma da uygun olduğunu gösterir. Vergiyi 

doğuran olayın dış alemde varlık kazanabilmesi için hukuk kurallarına uygun 

davranmak, kurallara uygunluktur. Alışılmışlık ise, insanların bir muamelede 

bulunurken hep aynı tür davranmalarıdır. Bu uygunluğun her olayın özelliğine 

göre araştırılıp belirlenmesi gerekir. İşte mükelleflerin muamelelerinin 

kurallara uygun ve alışılmış olması, olayın normal ve mutad olduğunu 

gösterir.84 

Danıştay 7. Dairesi bir kararında; davacı şirketçe bakım ve onarım 

giderleri olarak, katma değer vergisi hariç 18.063.500.000.- liralık faturanın 

kayıtlara intikal ettirilerek katma değer vergilerinin indirim konusu yapıldığı, 

oysa bu tutarın şirketin sermayesinin yaklaşık 3 katından, yıllık kira bedelinin 

16 katından fazla ve arsa dahil bina bedeline yakın olduğu ve bu tutarda 

bakım ve onarım gideri yaptırılmasının, ekonomik ve ticari icaplara uymadığı, 

                                                 
83  Candan, “Vergi Yargısında İspat VIII”, s. 70. 
84  Candan, “Vergi Yargısında İspat VIII”, s. 71. 
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normal ve mutad olmadığı ve faturaların sahte fatura olduğunu,85 kabul 

etmiştir.  

3.Vergi Hukukunda Delil Kavramı   

Vergi hukukunda delil, vergi ile ilgili iddia ve hukuki olayları ispat için 

gerek idare ve gerekse mükellef tarafından ortaya konulan maddi ve 

gayrimaddi araçlardır.86  

Delil, davanın sonucuna katkı yapabilecek tartışmalı konuları ispat için 

ileri sürülür. Davanın yasal yanının delil ile kanıtlanması gerekmemektedir. 

Davanın bu yanı, yorum konusunu meydana getirir.87 Deliller esasta tartışılan 

maddi olayları hukuki sonuca bağlamak amacıyla ortaya konur. 

Vergilendirme işlemi yapılırken, kanuna uygun olarak biçimlendirilen 

muamelelerin tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek 

mahiyetinin araştırılması gerekmektedir. Kanun gerçek mahiyetin ortaya 

çıkarılmasında yemin hariç her türlü delile izin vermiştir.  

Bu deliller; tarafların ikrarı, vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık 

bulunan tanık ifadesi, muamelenin taraflarının ekonomik ve ticari konumları, 

işyerinin durumu, arandığında bulunup bulunamadığına ilişkin tespitler 

olabilir.88 

 

                                                 
85 Danıştay 7. D., 13.11.2003 tarih  E:2000/9735, K:2003/4736 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
86 Mahmut Sekdur, Muhsin Altım, Mali Hukuk Ansiklopedisi, Ankara, Yaklaşım Yayınları, 

Ağustos, 2001. 
87 Mutluer, a.g.e., s.  425. 
88 Danıştay  9. D., 06.05.2009 tarih E:2009/2000, K:2009/1980 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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B. Vergi Hukukunda  İspat Yükü ve Delil Kavramının Tarihi Gelişimi  

1980 yılına kadar ülkemizde ispat yükü ve delil ile ilgili Vergi Usul 

Kanunu’nun 29, 30 ve 134.maddelerinde çeşitli açıklamalar yer almasına 

rağmen açık bir düzenleme mevcut değildi. Bu dönemde ispat yükünün hangi 

tarafa düştüğünün tespiti konusunda herhangi bir hüküm bulunmaması 

sebebiyle bu konuya Danıştay'ca yön verilmiştir. 30.12.1980 tarih ve 2365 

sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ispat yükü ve 

delile ilişkin düzenleme Vergi Usul Kanunu’nda yer almıştır. Bu nedenle Türk 

Vergi Hukukunda ispat yükü ve delil kavramını, 2365 sayılı Kanun öncesi 

dönem ve 2365 sayılı Kanun sonrası dönem olarak ikiye ayırıp inceleyebiliriz. 

1. 2365 Sayılı Kanun Değişikliğinden Önceki Dönemde İspat Yükü ve 
Delil 

Ülkemizde 1980 yılına kadar vergi yargılama hukukunda delillerle ilgili 

olarak doğrudan ve ayrıntılı bir düzenleme yoktu. Bu dönemde, ikmalen vergi 

tarhı (VUK m.29), re'sen vergi tarhı (VUK m.30) ve incelemeyi (VUK m.134) 

düzenleyen hükümlerde delil olarak kabul edilebilecek bazı düzenlemeler 

vardı.89 

Vergi sistemimiz esas itibariyle beyan esasına dayanır. Yani mükellef 

vergi alacağını kanunlarda belirtilen matrah üzerinden kendisi hesaplayarak 

vergi idaresine bildirir. İdarenin uyuşmazlık çıkarması ise vergi incelemesi ile 

başlar. İncelemenin amacı, mükellefin bu beyanının doğru olup olmadığını 

kontrol etmektir. İnceleme sonucunda idare, mükellefin doğru beyanda 

bulunmadığı sonucuna varırsa ek tarhiyat yapılması söz konusu olacaktır. Bu 

tarhiyat işlemi de Vergi Usul Kanunu’nun 29, 30 ve mükerrer 30. 

maddelerinde düzenlenmiştir.  

                                                 
89 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 31. 
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Vergi Usul Kanunu’nun 29.maddesi ikmalen tarhiyatı düzenlemektedir.  

“İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun, bir vergi tarh edildikten 

sonra bu vergiye müteallik olarak ortaya çıkan ve maddi delillere ve kanuni 

ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı 

üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir”. Kanunda ikmalen tarhiyatın 

maddi delillere dayanması öngörülmüştür.  

Vergi Usul Kanunu’nun 30.maddesinde; “matrahın tamamen veya 

kısmen maddi delillere dayanılarak tespit edilememesi halinde, matrahın 

tamamen veya kısmen takdir komisyonları tarafından takdir olunacağı ve 

takdir olunacak matrah veya matrah farkı üzerinden re'sen vergi salınacağı” 

hükme bağlanmıştır. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında da maddi delilin 

mevcut olmadığı haller beş bent halinde sayılmıştır. Buna göre maddi delil, 

vergi beyannameleri, tutulması zorunlu defterler, defter kayıtları ve defter 

kayıtları ile ilgili belgeler ve tutanaklardan oluşmaktadır.90 

Vergi Usul Kanunu’nun 30.maddesi hükmü, aynı kanunun 134 ve 227. 

maddeleriyle birlikte dikkate alındığında, vergi hukukundaki delil düzeninin, 

değişiklikten önce, maddi delil esasına dayanan kanuni delil sistemi olduğu 

söylenebilir.91 

Vergi Usul Kanunu’nun 29, 30 ve mükerrer 30. maddelerinde maddi 

delil kavramından bahsedilmesine rağmen bu kavram açıklanmadığı için 

konuya içtihatlarla açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  

Danıştay 4. Dairesi bir kararında; maddi delilin, iddiaları doğrulayıcı 

nitelikte olan ve hukuk nizamında aksi ispat edilmedikçe doğruluğu kabul 

edilen mevcut belgeler olduğu,92  kabul edilmiştir.  

Uygulamada yargı organlarının içtihatları ile yükümlülerin defter, kayıt 

ve belgelerinin maddi delil sayılması yanında, bizzat kendilerinin veya ikili 

ilişkide bulundukları kişilerin ifadelerini içeren tutanaklar da maddi delil 

                                                 
90 Şengül, a.g.m., s. 76-79. 
91   Şengül, a.g.m., s. 76. 
92   Danıştay 4.D., E. 1971/908, K.1971/2089 (Şengül, a.g.m., s. 76). 
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sayılmıştır.93 Maddi delil kavramı zamanla yeni gelişmelere konu olmuş ve 

yargı organlarının içtihatlarıyla da yeni bir görünüm kazanmıştır. 

2365 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce, maddi delil sisteminin 

kabul edilmiş olması sebebiyle mükellefler, vergi idaresine ve yargı 

organlarına karşı vergisel durumlarını kanunda sayılı belgelerle ispatlamak 

zorundaydılar. Burada asıl şart, bu belgelerin doğru olmasıydı. Bu sebeple 

Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlara göre tutulan defterler ile bunlara 

kaynaklık eden belgelerin aksi ispat edilinceye kadar maddi delil niteliğinde 

olduğu kabul edilmiştir.94 

Maddi delil kavramı genel olarak şahsi ve gayri maddi delillere karşıt 

bir kavram olarak kullanılmıştır. Vergi Usul Kanunu’nda defter, kayıt ve 

belgelerin ispatlama araçları olarak kabul edildiği, diğer şahsi ve gayri maddi 

delillerin bu kavram dışında tutulmak istenildiği görülmektedir.95 

 Danıştay'ın maddi delil konusunda zaman içinde vermiş olduğu 

kararlarda bir birlik sağlanamadığı ve bu dönemde eski katı tutumunu giderek 

yumuşatıp geliştirdiği ve biçimsel delillerin yanı sıra özellikle tanık ifadelerini 

delil kabul ederek delil serbestliği ilkesine yaklaştığı görülmektedir.96 

Vergi Usul Kanunu’nda 2365 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan 

önce maddi delil esası geçerliydi. Maddi delil, kanunda sayılmış sınırlı sayıda 

delil olarak kullanılmaktaydı. Ancak zamanla kanunda sayılan maddi delillerle 

vergiyi doğuran olayın tam olarak kavranamayacağı anlaşıldığından Danıştay 

kararlarında genişletici yorumlar yapılmış ve kanunda yapılacak değişikliğin 

zemini hazırlanmıştır.   

                                                 
93  Tacol Taşdemir, “Delil Sistemindeki Gelişmeler”, Vergi Dünyası, S. 2, Ekim 1981, s. 69-79. 
94 Veysi Seviğ, “Vergi Hukukumuzda Maddi Delil Kavramı Konusundaki Gelişmeler”, İktisat ve  

Maliye Dergisi, C. 26, S. 7, Ekim 1979, s. 295. 
95 Bayrak, a.g.m., s. 31. 
96 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 39. 
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2. 2365 Sayılı Kanun Değişikliğinden Sonraki Dönemde İspat Yükü ve 
Delil 

30.12.1980 tarih ve 2365 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun  

3.maddesinin başlığı "Vergi Kanunu Tabiri" iken, "Vergi Kanunlarının 

Uygulanması ve İspat" şeklinde değiştirilmiş, madde A ve B bentlerine 

bölünmüş ve Kanunun 3.maddesi B bendine de ispat ile ilgili bir hüküm 

eklenmiştir. B bendi ispat başlığını taşımakta olup hüküm şu şekildedir: 

"Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti esastır. 

Vergiyi doğuran olay ve 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." 

2365 sayılı Kanunun gerekçesinde, ispatın kanunda düzenlenme 

sebebi açıklanmıştır. Buna göre; "Bilindiği üzere diğer bütün hukuk dallarında 

olduğu gibi, ispat külfetinin hangi tarafa ait bulunduğunun tespiti önemli bir 

konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla delil sistemi tanzim edilirken ispat 

külfetinin hangi tarafa, diğer bir deyimle idareye veya mükellefe mi ait 

olduğunun tespit edilmesi gerekli olmuştur. Genel hukukun taraflardan 

herbirinin savını kanıtlama kuralı pratik değildir. Söz konusu kural vergi 

uygulamasının gereklerine uydurularak düzenlenmiştir."97 

Birinci fıkra hükmü, ekonomik yaklaşım konusuna ilişkin hükümler 

getirmektedir. Bu maddeye göre ekonomik olay maddi niteliğine göre 

                                                 
97 Şanver, a.g.m., s. 60 
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incelenecektir.98 Bu hüküm ile gerek vergi uygulamalarında gerekse vergi 

ihtilaflarının çözümünde olayların gösterildiği biçimiyle değil de gerçek 

mahiyetine göre işlem yapılması istenilmektedir. İşlemin gerçek mahiyeti 

esas alınırsa vergide adalet ve güvenlik sağlanmış olacaktır. Bu hüküm 

dolaylı olarak ispata değinmiştir.  

İkinci fıkra hükmünde ise, maddi olayların ispatlanmasında  

kullanılabilecek deliller belirtilmektedir. Bu hükme göre vergiyi doğuran olay 

ve ona ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Bu hükümle 

kural olarak delil serbestisi esası benimsenmiş görünmektedir.  

2365 sayılı Kanunun gerekçesinde: "Vergi usul hukukumuzda 

ispatlamanın maddi ve biçimsel delil anlayışına dayandırıldığı sürece, vergiyi 

doğuran olayların gerçek yönü tespit edilememekte ve gerek idare gerekse 

yargı mercileri bu konularda güçlükle karşılaşmaktadırlar. Gerçekten vergi 

matrahının ve vergiye tabi olayların tespiti ve ispatlanması, bu olaylara ilişkin 

her türlü delilin serbestçe kullanılması ile mümkün olabilmektedir. Bu itibarla, 

maddi ve biçimsel delil sisteminin uygulanması sonucu olarak vergi 

kanunlarının uygulanmasında, vergi güvenliği ve vergi adaleti yönünden 

ortaya çıkan mahsurları gidermek amacıyla vergi usul hukukumuza serbest 

delil sisteminin getirilmesinin öngörüldüğü,"99 yer almaktadır.  

İkinci fıkra hükmüne bakarak delil serbestisi sistemi benimsenmiş 

görünmekte ise de yeminin bu kapsam dışında bırakılması ve tanık 

ifadelerinin delil olarak kabulü için bir takım şartların getirilmiş olması, delil 

serbestisi ilkesinin sınırlanmış olduğunu göstermektedir.  

Danıştay 7. Dairesi; vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık 

bulunan tanık ifadelerinin delil olarak kabul edilmesi gerektiğini, davacı ile 

husumeti bulunmayan ve birbirini tanımayan birden fazla kişinin ayrı yer ve 

zamanda vermiş oldukları ifadelerin vergiyi doğuran olayın varlığına kanıt 

                                                 
98 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, Ekim 

2008, s. 201. 
99 Osman Selim Kocahanoğlu, Gerekçeli  ve Açıklamalı Türk Vergi Kanunları, İstanbul, 1992, 

s. 359-361. 
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olarak alınabileceği,100 şeklinde karar vermiştir. Vergiyi doğuran olay ile  

rastlantısal bir ilişki, tanık ifadesinin delil olarak kabulü için yeterli değildir. 

2365 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 29, 30 ve 

134.maddelerinde de değişiklikler yapılmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 

29.maddesinin birinci fıkrasında yer alan "maddi delillere ve kanuni ölçülere 

dayanılarak" ibaresi değiştirilmiş ve onun yerine "defter, kayıt ve belgelere 

veya kanuni ölçülere dayanılarak" ibaresi getirilmiştir.  

2365 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 30.maddesinin birinci 

fıkrasındaki "maddi delil" ibaresi çıkarılmış ve onun yerine maddi delilden ne 

anlaşılması gerektiğini açıklayan "defter, kayıt ve belgelere veya kanuni 

ölçülere dayanılarak" ibaresi getirilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasındaki 

"Aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması halinde, maddi delillerin 

mevcut olmadığı kabul edilir" hükmü, "Aşağıdaki  hallerden  birinin  

bulunması  durumunda, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt 

ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı 

kabul edilir" şeklinde  değiştirilmiştir. Yine aynı maddenin ikinci fıkrasına 2365 

sayılı Kanunun 4.maddesi ile bir altıncı bent eklenmiştir. Bu bentte de: 

"Tutulması zorunlu defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçeği 

yansıtmadığına dair delil bulunursa" denilmek suretiyle delil serbestisine 

işaret edilmiştir. 

2365 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 134.maddesinde yer alan 

"vergi incelemesinden maksat defter, hesap ve kayıtlara dayanarak 

ödenmesi lazım gelen vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamaktır" hükmü, "vergi incelemelerinden maksat ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır" şeklinde 

değiştirilmiş, yani "defter, hesap ve kayıtlara dayanarak" ifadesi metinden 

çıkarılmıştır. 

                                                 
100 Danıştay 7. D.,  25.02.2004 tarih, E:2000/10282, K:2004/461 s.k.,  

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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IV. VERGİ HUKUKUNUN İSPAT VE DELİLE İLİŞKİN İLKELERİ 

A.Genel Olarak 

Bu bölümde vergi yargılaması hukukuna egemen olan ilkeler üzerinde 

duracağız. Bu ilkeleri; delil serbestliği ilkesi, ekonomik yaklaşım ilkesi, 

delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi, kıyas yasağı ilkesi, yazılılık ilkesi, 

re'sen araştırma ilkesi ve basitlik, ucuzluk ve çabukluk ilkesi olarak 

sıralayabiliriz.  

Bu ilkeler hemen hemen bütün yargılama hukuklarında benzer 

niteliktedir. Ancak ekonomik yaklaşım ilkesi sadece vergi hukukuna özgü bir 

ilkedir. 

 

B. Delil Serbestliği İlkesi 

Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesine göre işlemlerin nasıl göründükleri 

yani biçimleri değil ekonomik içerikleri önemlidir. Bu da bize vergi hukukunda 

ekonomik yaklaşım ilkesinin geçerli olduğunu göstermektedir. Ekonomik 

yaklaşım ilkesinin doğal sonucu olarak vergilemede ve vergi yargısında delil 

serbestliği ilkesi geçerlidir.101 

Ceza yargılaması hukukunda olduğu gibi vergi yargılaması hukukunda 

da aranan maddi gerçeklerdir. Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesine göre; 

ispat edilmesi gereken, "vergiyi doğuran olay" ve bunun da "gerçek 

mahiyeti''dir. Gerçek mahiyetin ispatı için de Kanunda delil serbestliği ilkesi 

getirilmiştir. Ancak bu serbestlik ceza yargılaması hukukunda olduğu gibi 

geniş değil daha dar kapsamlı bir serbestliktir.102 

                                                 
101 Özhan Uluatam, Yaşar Methibay, Vergi Hukuku, Ankara, İmaj Yayıncılık,  2001, s. 85. 
102   Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 79. 
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Vergi hukukunun başta gelen niteliği kanuna dayanmasıdır. Yorum 

yoluyla yeni vergiler ortaya konamaz ve mükelleflerin yükümlülükleri 

arttırılamaz. Bu doğrultuda kıyas yapılması da mümkün değildir. Ekonomik 

yaklaşım kanun metninin sınırları içinde geçerlidir. Bu durumda gerçeğin tam 

olarak ortaya konması için delil serbestisi ilkesi kabul edilmiştir. 

Delil serbestliği ilkesine göre, bir uyuşmazlığın kanunda önceden 

belirlenmiş delillerle ispat edilmesi söz konusu değildir. İspat konusu olacak 

uyuşmazlığın, özelliğine uygun her türlü delille ispat edilmesi mümkündür. 

Belirli vakıaların belirli delillerle ispatının mümkün olmamasından dolayı delil 

serbestliği ilkesi benimsenmektedir. Bu bakımdan, delil serbestliği ilkesi 

delillerin sayısı ve sınırlandırılması ile doğrudan ilgilidir.103  

1. Delil Serbestliği Kavramı 

 Kanunun belirli bir konunun ispatı için delil türleri hakkında herhangi 

bir saptama ve sınırlama yapmadığı düzene delil serbestliği denir. Bu 

düzende, iddia edilen hususların ispatı için o hususun varlığını ya da 

yokluğunu ispatlayacak her türlü delile dayanılabilir.104   

Delil serbestliği ilkesi ile vergi kaçırma olaylarının önüne geçilmeye 

çalışılmaktadır. Vergiyi doğuran olay, vergi idaresinin bilgisi dışında 

oluşmaktadır. Vergi mükellefleri ile üçüncü kişiler arasında yapılan işlemlerin 

hangi amaçla yapıldığını vergi idaresi, bu işlemlere taraf olmadığı için 

bilemez. Bu amaçların ne olduğunu anlamak ve amaçları ortaya çıkarmak 

için vergi idaresi her türlü delilden yararlanmalıdır.  

Delillerin çerçevesi çok dar tutulursa, bu amaç ve niyetlerin ortaya 

çıkarılması güçleşecektir. Bu yüzden getirilen delil serbestliği ilkesi ile ispat 

imkanı ve ispatın çerçevesi genişletilmiştir. Çünkü, vergiyi doğuran olayın 

                                                 
103  Yusuf Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, İstanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1995, s. 

102. 
104  Sunay, a.g.e., s. 57. 
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kavranması ve vergilendirmenin ekonomik sonuçlara uygunluğunun 

sağlanması delil serbestliği ilkesinin geçerli olduğu bir sistemde 

mümkündür.105  

2. Delil Serbestliği Kavramının Gelişimi 

Türk vergi hukukunda delil serbestisi ilkesini incelerken bu incelemeyi 

iki döneme ayırarak yapmak gerekir. Bu dönemler, 1980 yılı öncesi ve 

sonrası dönemlerdir. Bunun nedeni 1980 yılında 2365 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle, daha önce de değindiğimiz üzere, ispat ve delil konularında 

getirilen ve yapılan önemli değişikliklerdir. 

a. 1980 Yılı Öncesinde Delil Serbestliği İlkesi 

1980 yılında 2365 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe kadar vergi 

yargılaması hukukunda ispat ve delille ilgili açık bir düzenleme yoktu. 

Vergi Usul Kanunu’nda maddi delil anlayışı benimsenmişti. Ancak 

maddi delil kavramının tanımı verilmediği için kavramın çerçevesi içtihatlarla 

çizilmiş ve kavrama uygulama tarafından yön verilmiştir.  

Danıştay zamanla meydana gelen gelişmelerle birlikte maddi delil 

kavramını, biçimsel delil ve tanık beyanı olarak ele almaya başlamıştır. 

Danıştay'ın tanık beyanlarını da maddi delil kavramına dahil eden 

uygulamaları, kanuni delil sisteminden takdiri delil sistemine doğru bir yöneliş 

olduğunu göstermektedir.106 

 

 

                                                 
105   Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 79. 
106 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 39. 
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b. 1980 Yılı Sonrasında Delil Serbestliği İlkesi 

1980 tarihinde 2365 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Vergi Usul 

Kanunu’nda ispat ve delil konularında önemli düzenlemeler getirilmiştir. 

2365 sayılı Kanunun gerekçesinde; " şimdiye kadar alışılmış olduğu 

üzere ispatlamanın sadece defter ve belge gibi maddi ve biçimsel delillerle 

değil, her türlü delille ispat edilebileceğini öngörmektedir. Bu hükme göre 

vergiye tabi olay ve işlemler; defter, kayıt ve belge gibi maddi delillerle ispat 

olunabileceği gibi bu olay ve işlemler bunlar dışında kalan her türlü ispatlama 

araçlarıyla da tespit edilebilecektir. Ancak, defter, kayıt ve belge gibi maddi 

deliller yardımıyla tespit olunan farklara ait verginin ikmalen tarh, bunlar 

dışında kalan delillerle gerçekliği ispatlanan matrah farklarına ait verginin 

re’sen tarh yolu ile tamamlanması gerekir,”107 denilmektedir. 

2365 sayılı Kanunda getirilen düzenleme uyarınca Vergi Usul 

Kanunu’nda delil serbestliği ilkesi kabul edilmiştir. Delil serbestliği ilkesi ile 

ilgili temel hüküm Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesi B bendi ikinci fıkra 

hükmüdür.  

2365 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesinde yer alan 

incelemenin defter, hesap ve kayıtlara dayanması ifadesi kaldırılmıştır. Delil 

serbestliği ilkesi ile inceleme elemanlarının önündeki şekilsel engeller 

kalkmış ve incelemede defter ve belge dışında her türlü delilden yararlanarak 

inceleme yapabilmelerine izin verilmiştir. Bu durum ise inceleme 

elemanlarının imkanlarını ve sorumluluklarını arttırmıştır.108 

1982 yılında çıkarılan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

20. maddesinde yer alan; “idare ve vergi mahkemelerinin bakmakta oldukları 

davalara ait her çeşit incelemeyi kendiliklerinden yapacakları, mahkemelerin 

gerekli gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini 

taraflardan ve ilgili yerlerden isteyebilecekleri,” hükmü de idari yargıda 

                                                 
107 Kocahanoğlu, a.g.e., s. 359-361. 
108 Şeker, a.g.e., s. 230. 
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dolayısıyla vergi yargısında delil serbestliğinin kabul edildiğini 

göstermektedir. 

3. Delil Serbestliği İlkesinin Sınırları 

Delil serbestliği ilkesi ile vergilendirmeyle ilgili her türlü işlem ya da 

eylem her türlü delil kullanılarak ispat edilebilir. Ancak vergi yargılaması 

hukukunda benimsenen delil serbestliği ilkesi, ceza hukukunda olduğu kadar 

geniş tutulmamıştır. Alabildiğine geniş bir delil serbestisinin sakıncalarını göz 

önüne alan kanun koyucu, bazı durumların yalnızca belli belgelerle 

ispatlanması, bazı delillerin de belli nitelikleri taşıması koşullarını aramıştır.109 

Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinin ikinci fıkrasında; "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," hükmü 

düzenlenmiştir. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere kural olarak delil 

serbestliği ilkesi kabul edilmiş olmakla beraber bu ilkeye bazı sınırlamalar 

getirilmiştir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belge düzeni ile ilgili 

hükümler nedeniyle, vergi ile ilgili işlemlerde bazı konuların kanunda belirtilen 

belgelere bağlanması şart koşulmuştur. Bu da yine delil serbestisine getirilen 

bir diğer sınırlamadır. 

Bu durumda delil serbestliği ilkesine getirilen sınırlamalar; belge 

düzeni, tanık beyanları ve  yemindir.  

a. Belge Düzeni 

Vergi Usul Kanunu’nun 227-242 maddeleri arasında hangi işlemlerin 

ne gibi belgelere bağlanması gerektiği ve bu belgelerin ayrıntıları 

                                                 
109 Turgut Candan, “Vergi Yargısında İspat V”, Maliye Postası , S. 235, 15 Haziran 1990, s. 57. 
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açıklanmıştır. Belge düzeni ile ilgili kurallar gereğince, vergilendirme ile ilgili 

olgulardan önemli bir bölümü kanunun gösterdiği belgelere bağlanmalıdır.110 

Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinde yer alan; "Bu kanunda 

aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan 

münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. Bu kanuna 

göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 

dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin öngörülen zorunlu 

bilgileri taşımaması halinde bu bilgiler vergi kanunları bakımından hiç 

düzenlenmemiş sayılır." hükmü ile belge düzenine ilişkin temel kurala yer 

verilmiştir. 

Belge düzenine ilişkin kurallar gereğince, mükellefler tarafından 

belgeye bağlanması gereken vergiyi doğuran eylem ve işlemler mükellefler 

tarafından ancak belirtilen belgelere dayanılarak kullanılabilir.111 Mükellefler 

kanunlarda belirtilen ve vergiyle ilgili olan işlem ve eylemleri yine kanunda 

belirtilen belgelere bağlamak ve bunları da belli bir düzende defterlere 

kaydetmek ve vergiyle ilgili eylem ve işlemlerini de yine söz konusu bu belge 

ve defterlerle ispatlamak zorundadırlar. 

Belge düzenine ya da defter ve kayıt düzenine hiç uyulmamışsa veya 

düzenlenmiş olan belgeler eksik veya vergi incelemesini önleyecek ölçüde 

zedeleyecekse, o zaman belge ve kayıtlar yükümlü lehine delil teşkil 

etmez.112 Böyle bir durumla karşılaşan vergi idaresi mevcut bilgiler ışığında 

dış görünüşe ve karinelere göre vergi matrahını re'sen takdir eder. 

Vergi yükümlülerinin belgelerini mahkemelerde kendi lehlerine delil 

olarak kullanabilmeleri için bu belgeleri mevzuata göre düzenlemeleri 

gerekmektedir.113 Bununla birlikte, vergi yükümlülerinin belge düzenine şekil 

bakımından uymuş olmaları, bu belgeleri kendi lehlerine delil olarak ileri 

                                                 
110 Selim Kaneti, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi”, Vergi Dünyası, S. 131, Temmuz    

1992, s. 42. 
111   Şeker, a.g.e., s. 238-239. 
112 Gülsen Güneş, “Vergi Hukukunda Deliller”, İÜHFM, S. 4, 1985, s. 487. 
113 Güneş, “Vergi Hukukunda Deliller”, s. 487. 
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sürmeleri için yeterli değildir. Aynı zamanda bu belgelerin içerik bakımından 

da gerçeğe uygun olması gereklidir. Yani belgeler içerik bakımından gerçeği 

yansıtmıyorsa, biçim bakımından mevzuata uygun olsalar dahi bunlar delil 

olarak kabul edilmeyecektir. 

b. Tanık İfadeleri 

Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesi ikinci fıkrasında; "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." denilmek 

suretiyle vergi hukukunda tanık ifadeleri delil olarak kabul edilmiştir. 

Tanık ifadelerinin vergi hukukunda delil olarak kabul edilebilmesi için, 

vergiyi doğuran olayla açık ve doğal bir ilişkisinin bulunması gerekir. Olaya 

tesadüfen tanık olan kimselerin ifadeleri vergi hukukunda delil olarak kabul 

edilmez. Fakat kanunda, vergiyi doğuran olayla tanıklar arasında ne zaman 

doğal ve açık bir ilişkinin bulunduğu açıklanmamıştır.  

Danıştay; alıcıların birbirini teyid eden ve samimiyeti konusunda özel 

bir şüphe bulunmayan ve aradaki bir husumetten kaynaklanmayan 

ifadelerinin, fatura dışı ve kayıt dışı bir paranın satıcı tarafından alındığının 

delili olabileceğini,114 alıcı ile satıcı arasında icra takibi nedeni ile husumet 

doğduğundan alıcının her zaman için satıcı aleyhine ifade vermesi mümkün 

görüldüğünden alıcı ifadelerinin sağlıklı kabul edilemeyeceğine,115 karar 

vermiştir. 

Tanığın bir vakıayı aklında tutması zordur. Hatadan uzak olmayan 

insan hafızası her zaman olabilecek bazı nedenlerle, tanık ifadesinin ispat 

gücünü zayıf kılmıştır.116 Vergi Hukukunda, tanıkların vergiyi doğuran olayla 

                                                 
114  Danıştay 4. D., E:1972/3986, K:1973/4635 (Kaneti, a.g.m., s. 53). 
115  Danıştay  4. D., E:1977/711, K:1977/2635 (Güneş, “Vergi Hukukunda Deliller”, s. 491). 
116  Bilge, Önen, a.g.e., s. 523. 
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ilgisi tabii ve açık bir şekilde bulunmadığı takdirde ispatlama vasıtası olarak 

kullanılamaz. 

Mükelleflere belli bir ölçüde güvence vermek amacıyla getirilen bu 

hüküm vergi hukukunda tesadüfi tanık kullanımına izin vermemektedir.117  

c.  Yemin 

 Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinin ikinci fıkrasında, delil 

serbestisine getirilen sınırlamalardan biri de yemindir. Yemin, medeni 

yargılama hukukunda delil olarak kabul edilirken vergi yargılaması 

hukukunda delil olarak kabul edilmemektedir. 

Yeminin vergi hukukunda delil olarak kabul edilmemesi, vergi 

hukukunun kendine özgü niteliğinden kaynaklanmaktadır. Medeni usul 

hukukunun uygulandığı adli yargıda davanın tarafları, eşit konumda olan 

bireylerdir. Ancak vergi yargısında davanın bir tarafı daima devlet olup yemin 

etme hususunda maddi bir imkansızlık mevcuttur.  

Vergi hukukunda, vergi alacaklısı olan devlete sayısız yetkiler 

verilmişken karşısındaki vergi mükellefine de sayısız ödevler yüklenmiştir. 

Mükellefler çoğu zaman vergi borcunu isteksizce ödemektedir. Vergi borcunu 

istemeyerek ödeyen bu mükelleflerin de yemin etmesi beklenemez. Zira, bu 

şekilde mükellef yalan yere yemin etmeye teşvik edilmiş olur.118 

Yeminin vergi hukukunda delil olarak kabul edilmemesi, inceleme 

elemanının konumundan ve yargıç işlevini yüklenemeyeceği gerçeğinden de 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca vergilemenin maddi delillere ve somut olaylara 

dayanmak zorunda olması da yeminin vergi hukukunda ispat aracı olarak 

kullanılmasını engeller.119 

                                                 
117 Uluatam, Methibay, a.g.e., s. 85. 
118 Güneş, “Vergi Hukukunda Deliller”, s. 492. 
119 Kemal Kılıçdaroğlu, “Ticari ve Özel Servet Birlikte Değerlendirilerek Vergi İncelemesi 

Yapılabilir mi?,” Vergi Dünyası,  Ekim 1984, s. 38. 
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Danıştay 3. Dairesi bir kararında; İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

yazılı yargılama usulünü esas aldığı ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

31.maddesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun şahadete ilişkin 

hükümlerine atıfta bulunulmadığı, bu durumda; yükümlüden canlı hayvan 

satın alan kişinin  duruşmada şahit olarak dinlenmesinin, şahide yemin teklif 

edilmesinin ve şahidin yemine icabet etmediği gerekçesiyle yemin teklif 

edilen hususun ikrar edildiğinin kabulü suretiyle delil olarak değerlendirilip 

karar verilmesinin kanuna uygun olmadığını,120 kabul etmiştir. 

C. Ekonomik Yaklaşım İlkesi 

Ekonomik yaklaşım ilkesi, vergi kanunlarının mahiyetinin 

anlaşılmasında ve ilgili olaylara uygulanmasında hükmün, ekonomik özüne 

ağırlık verilmesi anlamını taşır.121  

Vergiyi doğuran işlem, olay ve hukuki durumların sadece dış 

görünüşleri, hukuki şekil ve isimleri değil, aynı zamanda ekonomik anlam ve 

mahiyetleri de göz önünde bulundurulacaktır. Vergi idaresinin bireysel 

işlemlerinde ekonomik yaklaşım ilkesine sıkça başvurulmaktadır. Ancak, 

Danıştay'ın, ekonomik yaklaşım ilkesine yönelik bazı ilke kararları dışında 

genelde vergiyi doğuran olayın hukuksal biçimine ağırlık vermiş olduğu 

gözlenmektedir.122 

Vergi kanunlarının yorumlanmasında, konuluşundaki amacın ilk olarak 

göz önünde tutulması gerekir. Vergi kanunlarının konulmasındaki temel amaç   

Anayasanın 73.maddesinde belirtildiği gibi, kamu giderlerine katkıyı 

sağlamaktır. Bu katkının sağlanması devletin bir ekonomik faaliyet ya da 

varlıktan zorunlu bir pay alması biçiminde ortaya çıkar. Vergi kanunlarının 

                                                 
120 Danıştay 3. D., 24.12.1986 tarih, E:1986/1201, K:1986/2706 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
121 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 24.  
122 Veysi Seviğ, “Vergi Hukukunda Yargı Kararları, Yorum ve İspat”, İktisat ve Maliye Dergisi, 

C.31, S. 4, Temmuz 1984, s. 178. 
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yorumlanmasında devletin almak istediği bu payda hangi ölçülere göre 

hareket ettiği göz önüne alınacaktır.123 Amaçsal yorumun bir uzantısı olan 

ekonomik yaklaşım ilkesi de bu esastan hareket etmektedir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesine göre, vergi kanunları lafızları ve 

ruhları ile hüküm ifade ederler. Eğer lafız açık değilse, kanunun yorum 

yoluyla gerçek anlamını ortaya çıkarmak gerekir. Lafzın açık olmadığı 

durumlarda, vergi kanunu hükümleri, konuluştaki amaç, hükümlerin kanun 

yapısı içindeki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak 

yorumlanır. 

Ekonomik yaklaşım ilkesi gereğince, vergi kanunları yorumlanırken, 

kanun metninde kullanılan kavramların iktisadi içerikleri göz önüne 

alınacaktır.124 Vergi saptanırken, biçimden çok anlama ağırlık verilecektir. 

Ancak bu yapılırken de genişletici bir yoruma gidilmeyecektir. Çünkü, vergi 

hukukunun en önemli ilkesi vergilerin kanuniliğidir. Yorum yapılırken bu ilkeye 

riayet edilecek ve vergilerin kanuniliği ilkesi çerçevesinde yorum yapılacaktır. 

Ekonomik yaklaşım ilkesinin vergi hukukunda etkin olması, bu alanın 

özelliği ile açıklanabilir. Verginin ekonomik faaliyetlerle çok yakından ilgili 

bulunması dolayısıyla vergi hukukunun uygulanmasında da ekonomik içeriğin 

göz önünde tutulması son derece doğaldır. Ekonomik yaklaşım yoruma ilişkin 

bir ilke olmasına rağmen, vergiyi doğuran olayın kavranması aşamasında, 

delil ve ispat konusunda da etkisini göstermektedir. 

Vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemi olan ekonomik yaklaşım 

gerek maddi olayların belirlenmesini gerekse hukuk kurallarının 

yorumlanmasını içeren bir üst kavramdır. Dolayısıyla ekonomik yaklaşım 

kavramı, ekonomik irdeleme ve ekonomik yorumdan oluşur. Vergiyi doğuran 

olayın ekonomik niteliği ve işlerliğine göre saptanmasına ve 

değerlendirilmesine vergi hukukunda ekonomik irdeleme denir. Vergiyi 

doğuran olaya uygulanacak hukuk kuralının ekonomik gerçekler göz önüne 

                                                 
123 Kaneti, a.g.m., s. 40. 
124 Kaneti, a.g.m., s. 40. 
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alınarak saptanması ise ekonomik yorumdur. Ekonomik yorum karar 

aşamasında yapılır. Ekonomik yaklaşım ilkesi, ekonomik yorum unsuru ile 

vergi kanunlarının yorumlanmasında, ekonomik irdeleme unsuru ise  vergiyi 

doğuran olayların belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kendisini 

göstermektedir.125  

Ekonomik yaklaşım ilkesinin benimsendiği vergi sistemimizde, 

mükelleflerin vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmaması için farklı usullere 

başvurdukları görülür. Bunlar; peçeleme sözleşmeleri ve geçersiz işlemlerdir. 

1. Peçeleme Sözleşmeleri 

Bireyler irade özgürlüğünün sunduğu olanaklardan yararlanmak 

suretiyle hukuki ilişkilerini, diledikleri gibi düzenleyebilirler. Vergi yükümlüleri 

ise ilişkilerini vergisel açıdan kendileri için en az yük getireceğini varsaydıkları 

şekilde düzenleyeceklerdir.126 Belirli iktisadi amaçları elde etmek üzere 

hareket eden taraflar, vergi kanununun bu iktisadi amaçların belirli hukuksal 

biçimlerle elde edilmesi halinde bunu vergiyi doğuran olay olarak saydığını 

göz önüne alarak vergi yasasını dolanmak üzere peçeleme ya da perdeleme 

işlemi (örtülü işlem127) denilebilecek bir işleme başvurabilirler.128 Peçeleme 

işlemi, olağan ve doğal olarak, vergi yasasının vergilendirme konusu yaptığı 

bir özel hukuk işlemiyle ulaşılması gereken bir iktisadi sonucu elde etmek 

için, vergi yasasınca vergilendirme konusu sayılmamasından yararlanmak 

üzere olağan ve doğal kullanımı dışında başvurulan başka tür ve nitelikteki 

                                                 
125 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 25.  
126 Mustafa Akkaya, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, s. 

94. 
127 Mutluer, a.g.e.,  s. 62. 
128 Güneş, “Vergi Hukukunda Deliller”, s. 483-484. 
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özel hukuk işlemidir.129 Peçeleme sonucuna varabilmek için ekonomik 

yaklaşım gereklidir.130 

Peçeleme sözleşmelerinin söz konusu olduğu durumlarda idare ve 

vergi yargı organları, sözleşmeyle yaratılan görünüşteki durumu değil, gerçek 

ekonomik durumu ve ilişkiyi göz önüne alarak hareket ederler.131 Peçeleme 

işlemleri kanuna karşı hilenin özel bir türüdür. Peçeleme işlemleri ile vergi 

kanunlarının düzenlediği vergilendirmenin konusunu oluşturan ekonomik 

sonuca, vergi kanunlarının doğrudan kapsamadığı bir hukuksal yolla 

ulaşılmak istenmektedir. Bu nedenle peçeleme işlemleriyle karşılaşıldığında, 

Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinin B bendi birinci fıkrasında öngörülen, 

vergi hukuku açısından işlemin gerçek mahiyetine göre değerlendirilmesi 

ilkesi göz önüne alınacak ve iktisadi sonuçlara bakılarak peçeleme işleminde 

seçilen hukuki yapı göz ardı edilerek vergilendirme yapılacaktır. Yani, iktisadi 

sonuç, vergi kanunlarına tabi ve olağan olarak başvurulması gereken 

işlemlerle elde edilmiş olsaydı nasıl vergilendirilecekse, peçeleme işlemleri 

de aynı şekilde vergilendirilecektir.132 

Peçeleme sözleşmelerinde taraflar kanunun lafzına uygun davranıyor 

görünmekle beraber kanunun amacını bertaraf etmektedirler. Bu açıdan 

peçeleme sözleşmeleri, borçlar hukukundaki muvazaa kavramı ile benzerlik 

göstermektedirler.  

2. Geçersiz İşlemler 

Ekonomik yaklaşım ilkesine göre, özel hukuk açısından bir işlemin 

geçerli şekilde yapılmamış olması, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmiş 

olmasına başlı başına engel değildir. Taraflar arasında geçersiz bir işlem söz 

konusu olmakla beraber taraflar bu işlemin iktisadi sonuçlarını doğurmasına 
                                                 
129 Kaneti, a.g.m., s. 43. 
130 Hilmi Ünsal, Vergi Hukuku, İstanbul, İkinci Sayfa Yayınevi, 2006, s. 16. 
131 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 26. 
132 Uluatam, Methibay, a.g.e., s. 83. 
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engel olmamış ve işlemin gereklerini yerine getirmişlerse, ortada geçerli bir 

işlem varmış gibi vergilendirme yapılır. Ancak, işlemin tarafları geçersizlik 

sebebiyle iktisadi sonuçları yerine getirmekten kaçınmışlarsa, vergilendirme 

söz konusu olmayacaktır.133 

Geçersiz işlemler dışında, bir de hukuka ve genel ahlaka aykırı 

işlemler söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda yani vergiyi doğuran olayın 

hukuka ve genel ahlaka aykırı olduğu durumlarda, vergilendirme süreci yine 

işleyecektir.134  

Vergi Usul Kanunu’nun "Vergi ehliyeti" başlığını taşıyan 9.maddesi 

ikinci fıkrasına göre: "Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş 

bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." Yani 

hukuka aykırılık, vergiyi doğuran olayın bu niteliğini değiştirmez ve ortadan 

kaldırmaz. Eğer hukuka ve genel ahlaka aykırı olarak yapılan işlemler iktisadi 

niteliği açısından vergilendirmeyi gerektiriyorsa, bu aykırılık sebebiyle vergi 

dışı bırakılması söz konusu olmayacak, vergilendirilecektir. Örneğin; silah 

kaçakçılığından elde edilen kazanç ya da kumarhane işleterek elde edilen 

kazanç vergilendirilecektir. 

3. Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Diğer İlkelerle Olan İlişkisi 

Ekonomik yaklaşım ilkesi, vergi hukukunda geçerli olan re'sen 

araştırma, delil serbestisi ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkeleri ile 

sıkı bir ilişki içindedir. Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya 

ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınması demek olan ekonomik 

yaklaşım ilkesi re'sen araştırma ilkesine, delil serbestisi ilkesine ve delillerin 

serbestçe değerlendirilmesi ilkesine kaynaklık etmektedir.135 

                                                 
133 Kaneti, a.g.m., s. 52. 
134 Kaneti, a.g.m., s. 53. 
135 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 88. 
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a. Ekonomik Yaklaşım İlkesi- Re'sen Araştırma İlkesi 

Re'sen araştırma ilkesinin kabul edilmesinin nedeni maddi gerçeğin 

ortaya çıkarılmasıdır. Ekonomik yaklaşım ilkesi ise vergiyi doğuran olayın 

tespitinde hukuki ilişkinin görünüşünü değil ilişkinin ekonomik nitelik ve 

içeriğini esas alır. Bu yönüyle de re'sen araştırma ilkesinin hayata 

geçirilebilmesi ve uygulanabilmesi ancak ekonomik yaklaşım ilkesinin 

kabulüyle mümkündür.136  

b. Ekonomik Yaklaşım İlkesi- Delil Serbestisi İlkesi 

Vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesinin uygulanması ve vergisel 

olguların tüm gerçekliği ile kavranması için zorunlu olarak delil serbestisi 

ilkesi benimsenmiştir. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin 

gerçek içerik ve kapsamının ispat edilmesi konusunda, ilke olarak, her türlü 

delil kabul edilir. Vergilendirmenin amacı olan iktisadi gerçeğin ortaya 

çıkarılması  delil serbestisi ilkesi ile mümkündür.137  

Ekonomik yaklaşım ilkesinin amacı, vergiyi doğuran olay ve bu olaya 

ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasıdır. Ancak delil 

serbestisi ilkesinin kabul edilmemesi halinde vergiyi doğuran olayın ve olaya 

ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması mümkün 

olmayacaktır. Bu anlamda delil serbestisi ilkesi de ekonomik yaklaşım 

ilkesinin hayata geçirilmesinde önemli bir araç olmaktadır. 

 

 

                                                 
136 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 88. 
137 Kaneti, a.g.m., s. 52. 
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c. Ekonomik Yaklaşım İlkesi-Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi 
İlkesi 

Ekonomik yaklaşım ilkesinin uygulama alanı bulması ve amacına 

ulaşabilmesi için kabul edilmesi gereken bir başka ilke delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi ilkesidir. Bu ilke sayesinde, vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyeti  ve vergilendirmenin temel esasını oluşturan ödeme gücü kavranmış 

olur.138 

 Ekonomik yaklaşım ilkesi, delil serbestisi ilkesi, re'sen araştırma ilkesi 

ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesine kaynaklık etmesine rağmen, 

bu ilkeler de ekonomik yaklaşım ilkesinin hayata geçirilmesinde önemli 

araçlar olmaktadırlar.139 

D. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 

Delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi, hakimin delilleri önceden 

konulmuş birtakım sınırlamalara tabi olmadan serbestçe takdir etmesi 

anlamına gelmektedir. Hakim, yargılamada tarafların ileri sürdükleri olayları 

olabildiğince doğru ve eksiksiz bir şekilde tespit etmek ve hukuka uygun 

olarak değerlendirmek zorundadır.140 

Anayasanın 138.maddesinde, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; 

Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 

hüküm verirler."  denilmek  suretiyle,   delillerin  serbestçe  değerlendirilmesi 

ilkesi düzenlenmiştir. Bu hüküm ile hakimlerin hukuka uygun kararlar 

verebilmesi için delillerin değerlendirilmesi konusunda tam bir serbesti 

getirilmiştir. 

                                                 
138 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 90. 
139 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 90. 
140 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 84. 
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Delillerin serbestçe değerlendirilmesi hususu Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 240.maddesinde: "Bu kanunun tayin ettiği haller 

müstesna olmak üzere hakim ikame olunan delilleri serbestçe takdir eder." 

şeklinde yer almıştır.  

Delillerin serbestçe değerlendirilmesi hususunda uyulması zorunlu 

genel kurallar koymak pek mümkün değildir. Çünkü, her uyuşmazlık, bu 

uyuşmazlıklarla ilgili olarak ileri sürülen deliller ve bu delillerin ispat kuvvetleri 

birbirinden farklıdır. Bir delilin ispat kuvvetini hakim, önüne gelen 

uyuşmazlığın niteliğine, kendi bilgi ve tecrübesine göre takdir edecektir.  

Delillerin değerlendirilmesi konusunda hakimlere geniş bir serbesti 

verilmiştir. Fakat bu mutlak bir serbestlik değildir. Yani delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi keyfilik demek değildir. Bu değerlendirme akla ve mantığa 

dayalı bir değerlendirmedir. Dolayısıyla hakim hangi delillere neden 

inandığını ya da inanmadığını açıklamak zorundadır.141 

Delil serbestisi ilkesi ile delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi 

benzer görünmekle beraber anlamları ve gördükleri işlevler açısından 

birbirinden farklıdır. Delil serbestisi, delillerin çeşit ve niteliklerinin tespiti 

aşamasında söz konusudur. Yani nelerin delil olarak kullanılıp nelerin 

kullanılamayacağını, delillerin sayısını belirtmektedir. Delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi ilkesi ise delillerin önceden konulmuş bir sınırlamaya tabi 

olmaksızın serbestçe değerlendirilmesine ilişkindir. Yani ileri sürülen delillere 

yargıcın inanıp inanmaması delillerin serbestçe değerlendirilmesi ile ilgilidir. 

Diğer taraftan delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi, hukuk kurallarının 

uygulanmasından önce söz konusu olup hüküm aşamasını ilgilendiren bir 

ilkedir.142 

 

                                                 
141  Nevzat Toroslu, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, 1998, s. 162. 
142  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 86. 
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E. Kıyas Yasağı İlkesi 

Vergilendirme yetkisi kural olarak yasama organı tarafından kullanılır. 

Anayasamızın 73.maddesinde: "Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır." denilmek suretiyle 

vergilerin kanuniliği ilkesi düzenlenmiştir. Bu ilkeye göre vergiler ancak 

kanunla salınır ve alınır. 

Vergilerin kanuniliği ilkesi yalnız vergi alacağının öğelerinin kanunla 

konulmasını değil, vergiden doğan ödev ve usul ilişkilerinin de kanunla 

düzenlenmesini gerektirir. Vergi idaresinin vergi usulüne ilişkin faaliyetlerinin 

kanuni usule bağlanması, bir yandan vergi mükelleflerine güvence ve eşitlik 

sağlar öte yandan da idarenin kamu hizmetlerini kararlılık içinde sürdürmesi 

için alacaklarını ayrıcalıklı, daha hızlı ve etkili usulde tahsil ve takip 

edebilmesine olanak verir.143 

Kıyas; kanunlarda düzenlenen belli bir hukuki durum veya ilişki için 

konulmuş hükümlerden yararlanarak, o durum ve ilişkiye benzeyen ve fakat 

kanunlarda düzenlenmemiş bir durum ve ilişkiyi çözümleme yöntemidir.144 

Kıyasa kanun boşluklarını doldurmak amacıyla başvurulabilir. 

Vergilerin kanuniliği ilkesinin sonucu olarak vergi kanunlarının anlamı 

belirlenirken, genişletici yoruma ve kıyas yoluna başvurulamaz. Eğer 

vergilendirmede kıyas yoluna başvurulursa vergilerin kanuniliği ve hukuki 

güvenlik ilkeleri zedelenmiş, Anayasanın 73.maddesi ihlal edilmiş olur.  

Vergi koyma açısından yetkisi olmayan vergi yargı organı kıyas yolunu 

uyguladığında yeni vergi doğurucu olaylar meydana getirebilir veya mevcut 

vergi yüklerini değiştirebilir. Bu da kişilerin hukuka güvenlerini kaybetmelerine 

sebebiyet verir.145 

                                                 
143 Erdal Sönmez, Garip Ayaz, Vergi Yargısı, Ankara, Oluş Yayıncılık, 1999, s. 67. 
144 Yılmaz, Hukuk Sözlüğü. 
145 Mehmet Tosuner, Ülkü Özcan, Türk Vergi Yargısı Sistemi ve Vergi Uyuşmazlıklarının 

Çözümü, İzmir, Aklıselim Matbaası, 1989, s. 68. 
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Vergi hukukunda kıyas yasağı, amaçsal yorumun ve ekonomik 

yaklaşımın sınırını oluşturmaktadır. Kanunilik ilkesi ile ekonomik yaklaşım 

arasındaki ince çizginin de belirlenmesi gerekir.146 Vergi hukukunda yorum 

ancak kanuni sınırlar içerisinde kalınarak yapılabilir. Kıyasın idare ya da 

mükellef lehine sonuç doğurması bu durumu değiştirmez. 

F. Yazılılık İlkesi 

Yargılama hukuklarında, sözlü yargılama usulü ve yazılı yargılama 

usulü olmak üzere iki usul yer alır. Sözlü yargılama usulünde hakim, tarafları 

bizzat dinleyerek hüküm verme yoluna gider. Sözlü yargılama daha çok adli 

yargı için söz konusu olmaktadır. Yazılı yargılama usulünde ise, taraflar iddia 

ve savunmalarını yazılı şekilde yaparlar. İnceleme de belgeler üzerinde 

yapılır ve bunlara göre hüküm verilir. 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 1.maddesi ikinci 

fıkrasında yer alan; "Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 

ve Vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak 

üzerinden yapılır." hükmü ile idari yargıda yazılılık ilkesinin geçerli olduğu 

kabul edilmiştir.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17.maddesi birinci fıkrasında, vergi 

yargılamasında bazı durumlarda duruşma yapılmasına izin verilmek suretiyle 

sözlü usule de yer verilmiştir. Ancak bu yazılı olmanın istisnasıdır. 

Vergi yargılamasında duruşma, ilk derece yargı yerlerinde, iptal 

davaları ile uyuşmazlık konusu belli tutarı aşan tam yargı davalarında 

yapılabilecektir. Duruşma yapılabilmesi için kural olarak taraflardan birinin 

sözlü yargılama isteğini mahkemeye açıkça belirtmesi gerekir. Yani, iptal 

davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılırken tam yargı 

davalarında, uyuşmazlık konusunun belli tutarı geçmesi ve tarafların isteği 

                                                 
146  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 30. 
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üzerine duruşma yapılır. İtiraz ve temyiz aşamasında ise, sadece tarafların 

isteği duruşma yapılabilmesi için tek başına yeterlidir. 

Danıştay, mahkeme ve hakimin istemesi halinde de herhangi bir şart 

aranmaksızın duruşma yapılabilir. Ancak yargı organının re'sen duruşma 

kararı vermesi istisnai niteliktedir. 

Duruşmanın temel amacı, dava hakkında karar verecek hakimlere 

tarafların düşüncelerini aracısız ve canlı olarak aktarmaktır.147 İdari yargıda, 

duruşmalı yargılamanın daha çok tarafları tatmin etmeye yönelik olduğu, 

yargılama faaliyetinde daha doğruyu ve adil olanı bulma açısından bir yararı 

olmadığı söylenebilir.148 Vergi yargısında yazılılık ilkesinin uygulanma amacı, 

davayı hızlandırarak uyuşmazlığı en kısa sürede çözmektir. Ancak tarafların 

istemi üzerine veya hakimin gerek görmesi halinde duruşma yapılabilir. İdari 

yargıda davacı taraf duruşma istenilmesi halinde daha çabuk karar 

verileceğini düşünerek dava dilekçesinde duruşma talebinde 

bulunabilmektedir. Ancak bazı mahkemelerde taraflardan birinin duruşma 

istemiş olması, yargılama sürecini daha da uzatmaktadır. Tekemmül etmiş 

dosya hakkında mahkeme tarafından hemen karar verilebilecek iken 

duruşma talebi varsa, duruşma tarihinden en az 30 gün önce taraflara 

tebligat yapılması ve ardından da duruşma yapılması beklenilmektedir.  

Vergi yargılamasında yazılı usul asıl olmakla birlikte sözlü usule yani 

duruşma yapılmasına izin verilmesi karma sistemin söz konusu olduğunu 

düşündürse de, mevcut düzenlemede sözlü usul istisnai ve sınırlı nitelik 

taşıdığından geçerli usulün yazılı yargılama usulü olduğunu kabul etmek 

gerekir. Nitekim, "dilekçeler üzerinde ilk inceleme" (İYUK m.14), "ilk inceleme 

üzerine verilecek karar" (İYUK m.15), “tebligat ve cevap verme” (İYUK m.16) 

                                                 
147 Şeref Gözübüyük, Güven Dinçer, İdari Yargılama Usulü, Ankara, Turhan Kitabevi, 1996, 

s.391. 
148 Yahya Zabunoğlu, “İdari Yargılama Usulü Genel İlkeler ve Pozitif Düzenlemeler”, İdari 

Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Danıştay Başkanlığı, 1982, s. 97.  
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ile ilgili kurallar idari yargılama hukukunda ve vergi yargılaması hukukunda 

yazılı yargılama usulünün egemen olduğu görüşünü pekiştirmektedir.149 

Duruşmada dilekçe ve savunmaların sonuç ve talep kısmında yer alan 

hususların değiştirilip genişletilmesi dışında, uyuşmazlığın maddi yapısı ve 

hukuki değerlendirmesi ile ilgili yeni unsurlar ileri sürülebilmektedir.150  

Tarafların duruşma talebinden vazgeçmeleri ise bu taleplerini yazılı 

olarak yapmalarıyla mümkündür. Ancak, bu şekilde vazgeçme, tarafların 

istemi üzerine verilen duruşma kararları içindir. Yani, duruşma kararı 

tarafların talebi olmaksızın mahkeme tarafından verilmişse tarafların 

duruşmadan vazgeçme yetkileri yoktur. Taraflar duruşma taleplerinden 

vazgeçtikten sonra tekrar duruşma yapılmasını talep edemezler. 

Adaletin tecellisi, adli hatanın önlenmesi, davayı çözümleyecek 

mahkemeye yardımcı olunması ve duruşma yapılmasında beklenilen 

amaçların gerçekleşmesi açısından tarafların duruşmaya iyi hazırlanmaları 

ve sahip çıkmaları gerekmektedir. Aksi halde duruşma, davayı uzatan 

lüzumsuz bir usul muamelesi olmaktan öteye gidemez.151 Uygulamada taraf 

vekillerinin daha fazla vekalet ücreti alabilmek için mahkemece kendi 

lehlerine karar verileceğine kesin gözüyle baktıkları davalarda duruşma 

istedikleri görülmektedir. 

G. Re'sen Araştırma İlkesi 

Bir uyuşmazlıkta hükme varılması için maddi olayların yargılamaya 

getirilmiş olması yeterli olmayıp hukuk normunu karşılayacak bu olayların 

ispat edilmiş veya ispatına gerek kalmamış olması da gerekmektedir. Bu 

olayların ispatlanabilmesi için bütün delillerin yargılamaya getirilmesi gerekir. 

                                                 
149  Zabunoğlu, a.g.m., s. 97.    
150 Yılmaz Özbalcı, Vergi Davaları, Ankara, Oluş Yayıncılık,  2004, s. 374. 
151  Selçuk Hondu,“İdari Yargılama Usulünde Duruşma Yapılması ve Uygulamadaki Durum”, 

Danıştay Dergisi,  S. 89, 1995, s. 8. 
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Burada tarafların yanında mahkemelerin de delillerin yargılamaya 

getirilmesinde önemli rolü vardır. 

Yargılama hukukunda, dava malzemesinin yargılamaya getirilmesi 

konusunda birbirinin karşısında yer alan iki ilkenin varlığından söz edilmekte 

ve bu iki ilkeden birine göre taraflar diğerine göre de mahkemeler bu konuda 

yani dava malzemesinin yargılamaya getirilmesi konusunda, yetkili ve 

yükümlü görülmektedir. Bu ilkelerden ilkine "taraflarca hazırlama ilkesi", 

ikincisine de "re'sen araştırma ilkesi" denilir.152 

Taraflarca hazırlama ilkesi ve re'sen araştırma ilkelerinden hangisinin 

yargılamada uygulanacağı konusunda başvurulan en yaygın ölçüt, kamu 

yararı ölçütüdür. Kamu yararını ilgilendiren yargılamalarda, genellikle re'sen 

araştırma ilkesi uygulanır. İdari yargılamada ve vergi yargısında amaç, kamu 

yararının ve kamu düzeninin sağlanması olduğundan mahkeme gerek 

gördüğü konuları kendiliğinden araştırıp değerlendirebilir. 

1. Vergi Yargılaması Hukukunda Re'sen Araştırma İlkesi 

Vergi Hukukunda gerek vergilendirme işlemleri safhasında gerekse 

vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözümü safhasında re'sen araştırma ilkesi 

geçerlidir. Re'sen araştırma ilkesi sadece vergi yargısına mahsus değildir. Bu 

ilke vergilendirme işlemleri safhasında da geçerlidir. Vergi hukukunun 

kamusal niteliği ve yükümlü ile devlet arasındaki vergi ilişkisinin kamu hukuku 

ilişkisi olması göz önünde tutulacak olursa vergi idaresinin de kendiliğinden 

araştırma yapabileceği ve yükümlü ile ilgili durumları re’sen nazara 

alabileceği kabul edilmektedir.153 

Ülkemizde vergi yargısı, idari yargının bünyesinde düzenlenmiştir. 

Vergi uyuşmazlıklarında uygulanacak usul hükümleri de esas olarak idari 

yargıyı düzenleyen İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer almaktadır. İdari 

                                                 
152 Sancar, a.g.m., s. 44. 
153 Atar, a.g.e., s. 178. 



 60

Yargılama Usulü Kanunu’nun "dosyaların incelenmesi" başlığını taşıyan 

20.maddesinde: "Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinin bakmakta 

oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. 

Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini 

ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden 

isteyebilir." hükmüne yer verilmiştir.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20.maddesi hükmü, vergi 

mahkemelerinde re'sen araştırma ilkesinin uygulanacağını açıkça 

göstermektedir. Hükme göre; idari yargı mercileri, uyuşmazlık konusu olayın 

hukuki nitelendirmesini yapmak, olaya uygulanması gereken hukuk 

kurallarını belirlemek ve sonuçta hukuki sonuca varmak yönünden tam 

yetkiye sahiptir. Mahkeme bu ilkeye göre; iddia ve savunmada ortaya 

konulan maddi durumun gerçeğe uygun olup olmadığını serbestçe 

araştırabileceği gibi tarafların hiç değinmedikleri, üzerinde hiç durmadıkları 

maddi unsurları da araştırabilir.154 

Dava malzemelerinin toplanması konusunda mahkemenin aktifliği 

anlamına gelen re'sen araştırma ilkesi, bir yandan kendiliğinden araştırma 

hakkını diğer yandan kendiliğinden araştırma yükümlülüğünü bünyesinde 

barındırır. Kendiliğinden araştırma hakkı, hakimin kural olarak, tarafların tek 

tek veya karşılıklı bir şekilde ileri sürdükleri olay ve delillerle bağlı olmadığını 

ifade eder. Hakim, taraflarca ileri sürülen olay ve delilleri, bunların 

elverişliliğini sınadıktan sonra dikkate almayabileceği gibi, araştırmalarını 

bunların ötesine de taşıyabilir. Kendiliğinden araştırma yükümlülüğü ise, 

hakimin, hukuksal istem bakımından önem taşıyan olayları basit bir şekilde 

belirsiz bırakamayacağı anlamına gelir. Hakim, görevinden dolayı, vereceği 

kararı etkileyecek nitelikteki olayları araştırmak ve bunların aydınlatılmasını 

sağlayacak önlemleri almak zorundadır.155 Buradaki amaç, maddi gerçeğin 

ortaya çıkarılmasıdır. 

                                                 
154 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 57. 
155 Sancar, a.g.m., s. 48-49. 
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Re'sen araştırma ilkesinin egemen olduğu yargılamalarda tarafların, 

dava malzemesinin toplanması konusunda hiçbir işlevleri olmadığı 

düşünülmemelidir. Tarafların, uyuşmazlığı mahkeme önüne götürmek ve 

bunun kapsamını belirlemek gibi davanın başında söz konusu olan yetkilerin 

yanında, davanın devamı esnasında iddia ve deliller ileri sürmek hakları ve 

mahkemeye yardımcı olmak ödevleri vardır.156 Yani taraflar, hukuki taleplerini 

ortaya koyduktan sonra hiçbir şeye karışmadan dava konusu olayla ilgili tüm 

araştırma ve incelemelerin yapılmasını mahkemeden talep edemezler. 

Tarafların mahkemeye yardımcı olma ödevleri ve bu ödevlerin yerine 

getirilmesini sağlayacak önlemlerin mahkeme tarafından alınacağı konusu 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 20.maddesine göre: "Mahkemeler, belirlenen süre içinde lüzum 

gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan 

ve ilgili yerlerden isteyebilir. Bu husustaki kararların, ilgililerce yerine 

getirilmesi mecburidir. Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine 

getirmediği takdirde, bu durumun verilecek karar üzerindeki etkisi 

mahkemece önceden takdir edilir ve ara kararında bu husus ayrıca belirtilir." 

Tarafların mahkemeye yardımcı olma ödevleri, mahkemenin re'sen 

araştırma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu itibarla mahkeme, 

tarafların yardımcı olma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, başka  

unsurları uyuşmazlık konusu olayın nihai değerlendirilmesinde göz önünde 

bulundurmaksızın, davada istenilene uygun olmayan bir karar veremez. 

Ayrıca, davacının yardımcı olma yükümlülüğünü yerine getirmemesi, 

mahkemenin davayı aydınlatma ödevinin sınırlandırılması sonucunu 

doğurmaz.157 

İdari yargının asıl amacı yönetimin hukuka uygunluğunun denetimi 

olup, yargılama sonucu ortaya çıkacak durum, sadece davanın taraflarını 

değil hukuk devleti ve demokrasi ilkesi başta olmak üzere tüm sistemi 

                                                 
156 Sancar, a.g.m., s. 49. 
157 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 62. 
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ilgilendirir. Bu durum idari davaların, tarafların davranışlarınca 

yönlendirilmesine izin vermez. Bu nedenle bu yargı kolunda kendiliğinden 

araştırma ilkesi uygulanır.158 

2.  Re'sen Araştırma İlkesine Sahip Olanlar 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20.maddesi birinci fıkrasına göre; 

re'sen araştırma yetkisine sadece Danıştay, idare ve vergi mahkemeleri 

sahiptir. 

Danıştay Kanunu’nun 61.maddesi ikinci fıkrasına göre; bu yetki 

Danıştay'da savcılar tarafından kullanılır. Savcılar bu yetkiyi ancak Danıştay 

Başkanlığı aracılığıyla kullanabilirler. 

Re'sen araştırma yetkisi, idare ve vergi mahkemelerinde, yargılama 

tek hakimle yapılıyorsa bu tek hakim tarafından, yargılama heyet halinde 

yapılıyor ise mahkeme başkanları tarafından kullanılır. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14.maddesi üçüncü fıkrasına göre 

de, idari yargı hakimi bu yetkisini dava açıldıktan sonuçlanıncaya kadar, 

yargılamanın her aşamasında kullanabilir.     

3.   Re'sen Araştırma İlkesinin Kapsamı 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20.maddesi hükmüne göre; 

“Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her 

çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre 

içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin 

verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler.” Bu hükme göre; 

idari yargı mercileri, uyuşmazlık konusu olayın hukuki nitelendirmesini 

                                                 
158 Sancar, a.g.m., s. 47. 
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yapmak, olaya uygulanması gereken hukuk kurallarını belirlemek ve sonuçta 

hukuki sonuca varmak yönünden tam yetkiye sahiptir. 

Re'sen araştırma ilkesini, maddi olayın mevcudiyeti konusunda re'sen 

araştırma ilkesi, maddi olayın hukuki değerlendirmesi konusunda re'sen 

araştırma ilkesi, delillerin temini konusunda re'sen araştırma ilkesi ve ihtilaflı 

olmayan konularda re'sen araştırma ilkesi olarak inceleyebiliriz. 

a. Maddi Olayın Mevcudiyeti Konusunda Re'sen Araştırma İlkesi 

Vergi yargılama hukukunun amacı gerçeği ortaya çıkarmak olduğu için 

öncelikle vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi 

gerekir. 

Re'sen araştırma ilkesi gereği vergi hakimi, öncelikle tarafların ileri 

sürdüğü olaylarla bağlı kalmayarak, uyuşmazlığın ortaya çıkmasındaki 

gerçek sebeplerin neler olduğunu araştıracaktır. Hakim, önüne gelen davada 

öncelikle maddi olay hakkında kesin bir kanıya varmak zorundadır. Tarafların 

maddi olaylarla ilgili olarak verdikleri beyanlardaki çelişkiyi hakim 

giderecektir. Ancak, bunu yaparken hakimin yargılamaya yeni maddi olaylar 

getirmesi mümkün değildir.159 

Danıştay 3.Dairesi; idari yargı yerlerinin hukuka uygunluk denetimi 

sırasında bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri 

kendiliklerinden yapabilecekleri, ancak bu inceleme kapsamının idari işlemin 

meydana getirilmesinde idarenin izlediği yol ve uyguladığı yöntemlerle sınırlı 

olması gerektiği, vergi dairelerince yapılan tarh işlemlerinde vergiyi doğuran 

olaya ilişkin her türlü inceleme ve araştırmayı talep olmasa dahi vergi 

mahkemelerinin yapabileceği, eğer vergiyi doğuran olayı ortaya koyan bir 

                                                 
159 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 66. 
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tespit yoksa mahkemelerin, vergiyi doğuran olayın tespitine ilişkin bir 

inceleme ve araştırma yapamayacağını,160 kabul etmiştir.  

Hakim, maddi olayın gerçekliğini araştırırken, davanın taraflarından 

gerekli bilgi ve belgeleri isteyecek, ayrıca keşif ve bilirkişi incelemesi yollarına 

da başvurabilecektir. Zira, mahkemenin yargılamaya devam edebilmesi için 

öncelikle maddi olayın mevcut olup olmadığına karar vermesi gerekir. 

 

b. Maddi Olayın Hukuki Değerlendirmesi Konusunda Re'sen Araştırma 
İlkesi 

Bir davada taraflar, iddialarını dayandırdıkları maddi olayları mevcut 

hukuki durumlardan biri ya da bazıları ile adlandırırlar. Fakat hakim, tarafların 

yaptıkları bu hukuki değerlendirme ile bağlı değildir. Hakim, önüne gelen 

olayın özelliklerini tekrar gözden geçirerek hukuki değerlendirmeyi kendisi 

yapacaktır.           

c. Delillerin Temini Konusunda Re'sen Araştırma İlkesi 

Vergi mahkemesi, re'sen araştırma ilkesi gereği, uyuşmazlık konusu 

olayın aydınlatılmasında kullanılacak delillerin, yargılamaya dahil edilmesi 

konusunda geniş bir serbestiye sahiptir. Hakim belirlenen süre içerisinde 

lüzum gördüğü evrakların gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini 

taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilir.  

Vergi hakimi, delillerin temin edilmesi hususunda kendiliğinden 

hareket edebilir ve dava dosyasında dayanağı bulunsun ya da bulunmasın 

tarafların ileri sürmediği veya dayanmadığı delilleri de isteyebilir.161   

                                                 
160 Danıştay 3.D., 15.12.1989 tarih, E:1989/1325, K:1989/2825, Danıştay Dergisi, S. 78-79, s. 267-

270. 
161 Gülsen Güneş, “Vergi Hukukunda Vakıaların Belirlenmesi ve Delillerin Toplanması”, Vergi 

Dünyası, S. 53, Ocak 1986, s. 36. 
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d. İhtilaflı Olmayan Konularda Re'sen Araştırma İlkesi 

İdari yargılama yoluyla denetlenen, idari işlem ve eylemlerin hukuka 

uygunluğudur. Bu denetim sırasında öncelikle taraflar arasında ihtilaflı olan 

konular çözümlenecektir. Ancak davanın sağlıklı bir biçimde 

sonuçlandırılabilmesi için ihtilaflı olmayan konular üzerinde de araştırma 

yapılması gerekirse, bu halde taraflar arasında ihtilaflı olmayan konular için 

de hakim tarafından araştırma yapılabilecektir.162 

4. Re'sen Araştırma İlkesinin Sınırları 

Vergi hakiminin sahip olduğu re'sen araştırma yetkisi, kapsamı 

oldukça geniş bir yetkidir ancak sınırsız bir yetki de değildir. Re'sen araştırma 

ilkesi, "idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği" şeklindeki 

bir başka ilke ile sınırlandırılmıştır. Örneğin; vergi mahkemesinin iptal ettiği 

matrahı kendisinin belirlemesi, re'sen araştırma ilkesinin gereği 

sayılmaktadır. Ancak, gerekli veriler açık olarak tespit edilmiş olsa da 

idarenin talebinden daha yüksek bir matrah takdirini vergi mahkemesi 

yapamaz. Çünkü bu halde, idari işlem niteliğinde yargı kararı verilmiş olur.163 

Re'sen araştırma ilkesine getirilen ikinci sınırlama, re'sen araştırma 

yetkisinin yerindelik denetimi yapılacak şekilde kullanılamayacağıdır. Re’sen 

araştırma yetkisi, idari yargılamanın amacı ile sınırlıdır. İdari yargılamanın 

amacı, idarenin yargısal denetimini sağlamaktır. Diğer bir deyişle, idari yargı 

yetkisi, idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır 

(AY m.125/4, İYUK m.2/2). Dolayısıyla re’sen araştırma yetkisi, hukukilik 

denetimi ile sınırlıdır.164 İdare mahkemeleri, yerindelik denetimi yapamazlar 

(İYUK m.2/2).   

                                                 
162  Ahmet Kumrulu, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara, 1989, s. 91. 
163  Özbalcı, a.g.e., s. 47. 
164  Sunay, a.g.e., s. 20. 
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İlkeyle ilgili diğer bir sınırlama ise, hakimin re'sen araştırma yetkisini 

kullanarak davaya dahil edebileceği belgelerle ilgilidir. İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 20.maddesi üçüncü fıkrasına göre: “İstenen bilgi ve belgeler 

devletin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine veya devletin güvenliği ve 

yüksek menfaatleri ile yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili 

bakan gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri 

vermeyebilir.” Şayet bilgi ve belgeler devletin güvenlik ve menfaatine aykırı 

düşmüyorsa, gizli de olsa mahkemeye gönderilmek zorundadır. 

5. Re’sen Araştırma İlkesinin Kullanılma Usulü 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16.maddesinin beşinci bendinde;  

“davalara ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin 

savunması ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir.“ 

hükmü yer almaktadır.  

Dava dilekçesi idareye tebliğ edildiğinde idarenin uyuşmazlıkla ilgili 

bütün bilgi ve belgeleri mahkemeye sunması gerekmektedir. Aksi halde  

mahkeme, re’sen araştırma ilkesi gereği ara kararla bu bilgi ve belgeleri 

idareden istemektedir.  

Uygulamada, mahkemeler dava açıldıktan sonra dava dilekçesini ara 

kararla birlikte tebliğ etmekte ve ara kararda uyuşmazlığın çözümüne 

yarayacak bilgi ve belgeleri (örn. inceleme raporunu) istemektedir. Böylece 

davalı idare, mahkeme kararı gereği cevap dilekçesi ile birlikte bilgi ve 

belgeleri mahkemeye sunmaktadır. Bu uygulama usul ekonomisine de 

uygundur.  

İdari yargı yerleri, re’sen araştırma yetkisini, “ara kararı” vasıtasıyla 

kullanmaktadırlar. İdari yargı yerleri dava konusu maddi gerçeğe ulaşmak için 

veya uyuşmazlık konusu olayı açıklığa kavuşturmak için bir takım bilgi, belge 

veya delillere gereksinim duyabilirler. Bu yönde tarafların talebi olabileceği 

gibi, mahkeme kendiliğinden de gereksinim duyabilir. İşte, idari yargı yerleri 
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re’sen araştırma ilkesi gereği, gerekli gördüğü her türlü bilgi, belge ve delili 

ara kararı ile taraflardan veya diğer ilgili yerlerden isteyebilirler(İYUK m.20/1).  

İdari yargı yerlerinin ara kararı gereklerinin süresi içerisinde yerine 

getirilmesinin mecburi olduğu  kanunda düzenlenmiştir (İYUK m.20/1). Haklı 

sebeplerin bulunması halinde verilen süre, bir defaya mahsus olarak 

uzatılabilir.  

Mahkeme veya hâkim ara kararı yapmadan önce dosyadaki bilgi ve 

belgeleri çok iyi incelemeli, ara kararında hangi bilgi, belge veya delili 

isteyeceğini açık ve net bir şekilde belirlemeli ve yaptığı ara karar 

uyuşmazlığı çözümlemeye yönelik olmalıdır. Aksi takdirde eksik yapılan veya 

uyuşmazlıkla ilgili olmayan ara kararlar davayı uzatacak, tekrar ara karar 

yapma durumunu ortaya çıkaracak, adaletin tecellisini geciktirecektir. Bu da 

usul ekonomisi ilkesinin ihlali sonucunu doğuracak ve yargıya olan güveni 

zedeleyecektir. 

H. Çabukluk, Basitlik ve Ucuzluk İlkesi   

Çabukluk, basitlik ve ucuzluk ilkesi, vergi uyuşmazlıklarının en kısa 

sürede çözüme kavuşturulması ve bu çözümün en az masrafla en sade 

şekilde tamamlanması anlamına gelmektedir. Bu kavramları ifade etmek için 

usul ekonomisi deyimi kullanılmaktadır.165  

Yargılama hukukunun amacı adaletli karar vermektir. Adaletli karar, 

yargılamanın tarafları arasındaki uyuşmazlığı çözüme ulaştıran ve bu sayede 

toplumsal barışı sağlamaya yarayan karardır. Böyle bir kararın, çabuk, basit, 

ve ucuz olarak alınması gerekir.166 

Yargılamanın çabuk, basit ve ucuz bir şekilde yapılması sadece kişiler 

bazında değil aynı zamanda toplumun yararı için de lazım olan bir yargılama 

ilkesidir. Bu nedenle, mahkeme davayı mümkün olduğu kadar çabuk ve 
                                                 
165 Kuru, Aslan, Yılmaz, a.g.e., s. 411.  
166 Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 112. 
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düzenli bir şekilde sonuçlandırmakla yükümlüdür. (HUMK m.77) Bu husus 

Ülkemiz için önem arz ettiğinden dolayı bir Anayasa ilkesi haline getirilmiştir. 

Anayasanın 141. maddesinde; "davaların en az giderle ve mümkün olan 

süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir." denilmektedir. 

Usul ekonomisi, mahkemelerin yanında şahısları da ilgilendirmesinden 

dolayı, şahıslar haklarına çabuk ve ucuz bir şekilde kavuşurken, 

mahkemelerin de boş yere vakit kaybetmesi önlenmiş olmaktadır. Yargılama, 

objektif hukuka ve maddi gerçeğe ulaşabilmeyi amaç edinmiştir. Bu nedenle 

maddi gerçeğe ulaşma amacının gözardı edilmesi halinde, verilen karar, 

çabuk verilmiş, gecikmemiş sayılabilir. Bu durumda taraflar, kararın 
açıklanmasından sonra tatmin olmadıkları takdirde kanun yollarına başvurma 

yoluna gidebileceklerdir. Kanun yollarına başvurma halinde ise mahkemenin 

işlerinin artması bir tarafa, yargılama giderlerinin fazlalaşmasına yol 

açacaktır. Buna sebebiyet vermemek için mahkemelerin çabuk fakat iyi 

tahkik ederek karar vermesi, hem yargılamanın hız kazanmasını hem de 

yargılama giderlerinin azalmasını sağlayacaktır.167 

 Vergi yargılaması, idari yargılamaya göre daha az masrafla 

yapılmaktadır. Bunun nedeni ise vergi yargılamasında keşif ve bilirkişi 

incelemesine daha az başvurulmasıdır.168 

Vergi yargılaması hukuku açısından ucuzluk ilkesinin önemi, objektif 

hukukun gerçekleştirilmesinin en az masrafla sağlanmasıdır. Ucuzluk 

ilkesinin bu yönü kamu yararı için büyük önem arz etmektedir. Davaların usul 

ekonomisi ilkelerine uygun olarak görülüp sonuçlanmasında hakimin çok 

önemli rolü vardır. Ayrıca hakimin rolü kadar tarafların tutum ve davranışları 

da etkili olabilmektedir. Nitekim taraflar davanın görülmesinde dürüstlük 

kuralına uygun davranırlarsa davaların kısa sürede ve basit bir şekilde 

sonuçlandırılması kolaylaşacaktır. Tarafların veya bir tarafın davayı 

                                                 
167  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 114. 
168  Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, 8.Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1995, s. 254. 



 69

geciktirmeye çalışması, hakimin görevini yerine getirmesini zorlaştırmış 

olacaktır.169 

 

 

                                                 
169  Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s. 116. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ HUKUKUNDA DELİLLERİN SINIFLANDIRILMASI 

I. MÜKELLEF KESİMİNDE OLUŞAN DELİLLER 

A.   Genel Olarak 

Vergilendirme işlemi, vatandaş ile devlet arasında bir alacak borç 

ilişkisi yaratmaktadır. Bu ilişkide alacaklı durumunda olan taraf devlet, borçlu 

ise yani vergi borcunu ödemekle yükümlü olan ise mükelleftir. Vergi Usul 

Kanunu’nun 8.maddesi birinci fıkrasına göre: “Mükellef, vergi kanunlarına 

göre kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir.” Bu 

tanıma göre, vergi mükellefi olmanın en önemli unsuru vergi borcunun 

ödenmesidir. Bu nedenle buna maddi mükellefiyet (maddi yükümlülük) de 

denir. Ancak, mükellefin vergi borcunu ödemek dışında da bazı ödevleri 

vardır ki bunlar da biçime ilişkin ödevlerdir. Bu ödevlere de biçimsel ya da 

şekli mükellefiyet denir.170 Biçimsel ödevler mükellefiyet türüne ve 

işletmelerin büyüklüklerine göre değişebilmektedir. Biçimsel ödevlerin 

kanuna uygun bir şekilde yerine getirilmemesi halinde yeni maddi 

yükümlülükler ortaya çıkmaktadır. 

Devlet ile mükellef arasındaki vergi ilişkisinin düzgün bir şekilde 

işleyebilmesi için mükellefin vergi kanunlarına uygun olarak hesaplanan vergi 

borcunu ödemesi dışında çeşitli ödevleri de yerine getirmesi 

gerekmektedir.171 Bu ödevlerin asıl amacı vergilendirme işleminin doğru 

yapılmasıdır. Mükellefin yerine getirmek zorunda olduğu ödevleri; bildirimde 

bulunma, beyanname verme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve 

belgeleri muhafaza ve ibraz, ödeme kaydedici cihaz kullanma ve vergi kimlik 

                                                 
170 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, 5.Baskı, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2006, s. 122. 
171 Arslan, a.g.e., s. 122. 
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numarası kullanma şeklinde sıralayabiliriz. Buradan hareketle mükellef 

kesiminde oluşan delilleri de bildirimler, beyannameler, defterler, kayıt ve 

belgeler, elektronik defter, kayıt ve belgeler, özel sözleşmeler ve karineler 

başlıkları altında inceleyebiliriz. 

B.   Bildirimler 

Mükellefin başlıca yükümlülüğü bildirimde bulunma yükümlülüğüdür. 

Vergi dairesi mükellefin varlığından ve vergiyi doğuran olayın 

gerçekleştiğinden bu şekilde haberdar olur. Bildirme, mükellefin işe başlama, 

işle ilgili değişiklikler ve işten ayrılma konularında, kanunda yazılı süre ve 

şekilleri dikkate alarak vergi idaresini haberdar etmesidir.172 Bildirme ödevi; 

vergiye tabi ticaret ve sanat erbabına, serbest meslek erbabına, kurumlar 

vergisi mükelleflerine, kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin 

komandite ortaklarına düşmektedir (VUK m.153). 

Mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmek zorunda 

oldukları hususlar ise; işe başlama, adres, iş ve işyeri değişiklikleri, işi 

bırakma, bina ve arazi değişiklikleridir. 

Bu ödevlerin usulüne uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi, 

vergi mükellefini, bildirdiği durumun gerçek olduğunu ispatlama külfetinden 

kurtarmaktadır. Bu durumun aksinin vergi idaresince iddia edilmesi 

durumunda ispat yükü vergi idaresine düşmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 

155.maddesine göre; işyeri fiilen açılmamış dahi olsa, meslek teşekküllerine  

kaydolunmuş bulunmak, ticari faaliyete başlamanın kanuni belirtisidir. Yani, 

mükellef meslek teşekkülüne kaydolduktan sonra işe başlamadığını ispat   

edemez. Mesleki teşekküle kaydolan serbest meslek erbabından, görevleri 

veya durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette bulunamayacak olanların ise işe 

başlamadıkları kabul edilir. Yine, işini terk ettiğini süresinde bağlı olduğu 

vergi dairesine bildiren vergi mükellefinin faaliyetine son verdiğini ayrıca 

                                                 
172 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1998, s. 92. 
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ispatlaması gerekmemekte, bu durumun iddia olunması halinde iddia  sahibi  

vergi idaresinin bu durumu ispatlaması gerekmektedir. İşini terk etmesine  

karşılık bu durumu vergi dairesine süresinde bildirmeyen mükellefin  

faaliyetine devam ettiği kabul edileceğinden, faaliyetine son verdiğini   

mükellef gerektiğinde ispatlamak zorundadır. Aksi halde, herhangi bir gelir 

getirici faaliyeti tespit edilememiş olsa dahi, vergilendirilme durumunda 

kalması kaçınılmazdır.173 

29.07.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanunla Vergi Usul 

Kanunu’nun 160.maddesine eklenen ikinci fıkra hükmüyle mükellefiyetin 

idare tarafından re’sen terki düzenlenmiştir. Buna göre; “işi bırakma 

bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya 

yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde 

bulunamaması veya başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi 

edinilememesi halinde mükellef işi bırakmış sayılır ve mükellefiyet kaydı 

vergi dairesince terkin edilebilir.”  

Mükellef bildirme ödevlerini kanunda belirtilen süre ve şekillere uygun 

olarak yerine getirmek zorundadır (VUK m.168-170).   

Vergi Usul Kanunu’nun 153.maddesine göre; internette faaliyet 

gösterecek olan tüm alışveriş sitelerinin işe başladıklarına dair bildirimi bağlı 

oldukları vergi dairesine verme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bildirim 

yapılmadığı takdirde kanunun 154.maddesine göre vergi idaresi, ticaret 

siciline kaydolunduğundan bahisle söz konusu sitelerin işe başladığına ilişkin 

belirtinin varlığına ulaşabilir. Her bir alışveriş sitesi zorunlu olarak bir web 

adresine sahip olacağından bu adresi edinmeden önce ticaret siciline 

kaydolmak mecburiyetindedirler. Ticaret siciline kayıt işlemi ise vergi dairesi 

açısından işe başlanıldığına dair bir işaret olarak kabul edilebilir.174 

                                                 
173 Candan, “Vergi Yargısında İspat VIII”, s. 67. 
174 Ercan Alptürk, “İnternette Alışveriş Sitelerinin Vergisel Yükümlülüklerine İlişkin 

Değerlendirmeler”, Yaklaşım, S. 107, Kasım 2001, s. 166. 
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C. Beyannameler 

Şekli vergi yükümlülüğünün bir çeşidi de beyanname vermektir.175 

Vergi sistemimiz kural olarak beyan esasına dayanmaktadır. Beyan 

usulünde mükellef, ödeyeceği verginin matrahını, hatta verginin miktarını 

kendisi hesaplayıp vergi dairesine bildirmektedir. Bu nedenle mükellefçe 

düzenlenen bu belgeyi özel hukuktaki senede benzetmek mümkündür.176 

Mükellef düzenlediği bu beyanname ile vergi dairesine ödeyeceği miktarı 

kabul etmektedir. Beyan esası, mükelleflerin kendi vergiye tabi unsurlarını 

başkalarından daha iyi bildiği varsayımına dayanmaktadır. Ancak bu usulün 

başarılı olması, mükellefin beyanda bulunurken dürüst olmasına bağlıdır. 

Çünkü beyan esasında vergi dairelerinin, vergi matrahının tespitinde rolü 

yoktur. Mükelleflerce beyan edilen miktarlar, vergi dairesince sadece 

denetlenmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 378.maddesine göre; mükellefler beyan 

ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden hesaplanan vergilere vergi 

hataları dışında itiraz edemezler. Bu nedenle beyan usulünde uyuşmazlık 

genellikle idare tarafından çıkarılmaktadır. Mükellef tarafından uyuşmazlık 

çıkarılması istisnai niteliktedir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 378.maddesinde mükelleflerin beyan ettikleri 

matrahlara ve bu matrahlar üzerinden hesaplanan vergilere itiraz 

edemeyecekleri açık olarak hükme bağlanmasına karşılık, Danıştay 

mükelleflerin tereddüt ettikleri konularda, ihtirazi kayıtla beyanda 

bulunabileceklerini ve bu şekilde beyan edilen matrahlar üzerinden salınan 

vergilere itiraz edebileceklerini kabul etmektedir. Burada ispat yükü yine 

mükellefe düşmektedir.177 

                                                 
175  H. Hüseyin Bayraklı, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 

1997, s. 98. 
176  Karakoç,  Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 95. 
177 Seviğ, “Vergi Hukukunda Maddi Delil Kavramı Konusundaki Gelişmeler”, s. 294   
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Yürütmenin 

Durdurulması” başlıklı 27.maddesinin üçüncü fıkrasında; “Vergi 

mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh 

edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve 

cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. 

Ancak, 26. maddenin üçüncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası 

dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan 

dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler 

üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil 

işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir”, 

hükmü ile ihtirazi kayıtla beyanname verilmesi hali yasal olarak kabul 

edilmiş ve bu durumda mükelleflerin ihtirazi kayıtla verdikleri beyannamelere 

karşı dava açabilecekleri düzenlenmiş olmaktadır. 

İhtirazi kayıt, çekinme şartıdır. Vergi yükümlüsünün bazı haklarını 

kullanma konusunda serbestisini muhafaza etmek ve beyanname vermemiş 

olmaktan kurtulmak amacıyla dilekçe ile beyanname vermesidir. İhtirazi 

kayıt, yükümlüler için bir kolaylık olup, şüpheli olduğunu zannettiği bir olayda 

vergi dairesini hakem tayin etmektir.178 

Mükellefler vergi hataları ve ihtirazi kayıtla verilen beyannameler 

dışında beyanname ile yapılan bildirim miktarına sonradan itiraz edemez. 

Bunun dışında, beyanname kesin delil niteliğindedir. Ancak, 

beyannamelerin delil olma niteliği mükellef lehine değil mükellef aleyhinedir. 

Bu nedenle de beyannameler, vergi dairesinin yaptığı inceleme sonucu 

matrahın gerçek olmadığının tespit edilmesine ya da bu tespite bağlı olarak 

re'sen veya ikmalen vergi tarh edilmesine engel teşkil etmezler. 

İnceleme sonucu ortaya çıkan matrahın mükellefin beyan ettiği 

matrahtan az çıkması halinde, vergi incelemesi ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapıldığından 

hareketle fazla ödenmiş veya ödenecek verginin ret ve iade edilmesi veya 
                                                 
178 H. Hüseyin Bayraklı, Vergi Yargılama Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 1998, 

s. 67. 
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düzeltme yapılması gerekir. Böyle bir durum, uygulamada rastlanılması çok 

zor da olsa teorik olarak mümkündür. Aksi halde, vergi incelemesinin 

amacına ters düşen bir durumla karşı karşıya kalınır.179  

Vergi Usul Kanunu’nun 112.maddesinin dördüncü bendinde: “Fazla 

veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken 

vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması 

gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade 

edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme 

fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 

6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120. 

madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe 

ödenir. İhtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre iade 

edilip yine yargı kararı uyarınca tahsili gereken vergilere, iade tarihinden 

yargı kararının vergi dairesine tebliği tarihine kadar geçen süre için bu 

maddede yer alan esaslar dahilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında gecikme faizi 

hesaplanır”, hükmü ile mükellefin fazladan ödediği verginin iadesine yönelik 

bir düzenleme getirilmiş, bu anlamda hukuki bir güvenlik sağlanmıştır.  

Beyan usulünde, mükellefçe hazırlanan beyannamelerin vergi 

kanunlarında belirtilen süreler içerisinde verilmesi gerekir. Beyannameler 

süresi içinde verilmezse ya da süresi içinde verilmekle birlikte, vergi 

matrahına ilişkin bilgiler beyannamede gösterilmemişse, vergi matrahı 

idarece re'sen takdir olunur (VUK m.30). 

D. Defterler 

Mükellef kesiminde oluşan diğer bir delil ise, mükellefin kanunen 

tutmak zorunda olduğu defterlerdir.  

                                                 
179 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 96. 
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Vergi yargılama hukukunda delil serbestisi ilkesi geçerli olmakla 

birlikte  mükellefler yetkililere ve yargı organlarına vergisel durumlarını ve 

üçüncü şahıslarla olan muamelelerini diledikleri belgelerle değil de kanunda 

yer alan belgelerle ispatlamak zorundadırlar. Burada ispat açısından önemli 

olan defterlerin kanuni şekil ve içerik şartlarını taşımalarıdır. Defterlerin 

hukuki delil olabilmeleri, kanuni şekil ve içerik koşullarını karşılamalarına 

bağlıdır.180 

Defter tutma mecburiyeti hem Türk Ticaret Kanunu’nda hem de Vergi 

Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu konuda her iki kanunun amaçları 

farklıdır. Fakat, Türk Ticaret Kanunu’nun bazı hükümlerinde Vergi Usul 

Kanunu’nun etkisi hissedilmektedir.181 Ticaret hukukunda hakkında 

düzenleme yapılan kişiler tacirlerdir. Vergi hukukunda ise tacir konumunda 

olan kişi mükelleftir. Türk Ticaret Kanunu’nda defterlerin delil olarak 

kullanılmasına ilişkin ayrıntılı hükümler yer alırken vergi hukukunda bu 

konuyla ilgili çok ayrıntılı düzenlemeler mevcut değildir.182 

Türk vergi hukukunda, defter tutma bakımından getirilen sınırlama, 

defter tutma ve tutulan defterlerdeki kayıtların Vergi Usul Kanunu’nda 

belirtilen belgelere dayandırılması zorunluluğudur.183 Vergi Usul Kanunu’nun 

mükellefin ödevleri başlığını taşıyan ikinci kitabının ikinci kısmında defter 

tutmaya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu kısımda tutulması zorunlu 

olan defterlerle bu defterlerin tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir 

(VUK m.171-226). Vergi Usul Kanunu’nda belirtilmeyen defterlerin tutulması 

zorunlu değildir. Bu nedenle kanunda belirtilenlerden başka defterlerin 

tutulması mükelleften istenemez ve bu sebeple kendisine herhangi bir 

yaptırım uygulanamaz. 

                                                 
180  Tezel, a.g.m., s. 259.  
181  Yaşar Karayalçın, Muhasebe Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını 

No:216, Ankara, 1988, s. 34.  
182  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 99. 
183  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 98. 
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Mükellefler; vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit 

etmek, vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek, vergi ile ilgili 

muameleleri belli etmek, vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden  

kontrol etmek ve incelemek, hesap ve kayıtların yardımıyla üçüncü 

şahısların vergi karşısındaki durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler 

dahil) kontrol etmek ve incelemek, amaçlarını sağlayacak şekilde defter 

tutmak zorundadırlar (VUK m.171). Böylece hem mükellefin hem de mükellef 

aracılığıyla üçüncü kişilerin işlemleri vergi hukuku açısından 

incelenebilmektedir. 

Yukarıda yer alan defter tutmanın amaçlarından ilk dördü, mükellefe 

yönelik olup defter tutan mükellefin vergilendirme ile ilgili durumlarını 

defterlerle belirlemeye ve deftere dayalı olarak inceleyip denetlemeye 

yöneliktir. Beşinci amaca göre ise, mükellef hesaplarının doğruluğunu 

denetleyebilmek için başka mükelleflerle olan işlemlerini, onların kayıt ve 

hesaplarını da incelemek gerekir. Buna karşıt inceleme184 denir. Karşıt 

inceleme ile vergiye ilişkin işlemin her iki taraf yönünden de incelemesi 

yapılmış olur. Defter tutmanın amaçları arasında  karşıt incelemeye olanak 

sağlamak olduğu da görülmektedir. 

 Vergi hukuku açısından tutulması zorunlu olan defterlerin mükellefle 

ilişkide bulunan üçüncü kişiler lehine bir delil olarak kabul edilmesi söz 

konusu değildir. Ancak, "mükelleflerin hesap ve kayıtları yardımıyla üçüncü 

kişilerin vergi karşısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek" defter 

tutmanın amaçları arasında sayılmıştır. Yani, mükellefin tutmuş olduğu 

defterler mükellefin ilişkide bulunduğu üçüncü kişiler aleyhine delil olarak 

kullanılabilecektir. Burada defterlerin üçüncü kişiler aleyhine 

kullanılmasından yararlanan taraf Devlettir. Devlet, herhangi bir mükellefin 

defterlerini kendi lehine delil olarak kullanarak bu mükellefle ilişkide bulunan 

üçüncü kişiler hakkında işlem yapabilmektedir (VUK m.171/5). 

                                                 
184  Arslan, a.g.e., s. 127. 
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Vergi Usul Kanunu’na göre; ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, 

iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, serbest 

meslek erbabı ve  çiftçiler, defter tutmaya mecburdurlar (VUK m.172). 

Defter tutma bakımından tüccarlar iki sınıfa ayrılmıştır.Bunlar, I. sınıf 

tüccarlar, bilanço esasına göre, II.sınıf tüccarlar, işletme hesabına göre 

defter tutarlar (VUK m.176). Bilanço esasına göre tutulacak defterler; 

yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri olmak üzere üç tanedir 

(VUK m.182). İşletme esasına göre tutulacak defterler ise işletme hesabı 

defteridir (VUK m.193). Mükellefler bu defterleri kanunen tutmak 

zorundadırlar. Ancak bu defterler dışında mükellefler, isteğe bağlı olarak 

işlerinin mahiyetine göre başka defterler de tutabilirler. 

Defterler hesap dönemi itibariyle tutulurlar. Hesap dönemi normal 

olarak takvim yılıdır. Takvim yılı dönemi, faaliyetlerinin mahiyetine uygun 

olmayan mükelleflere Maliye Bakanlığı, müracaatları üzerine özel hesap 

dönemleri tayin eder (VUK m.174).  

Mükellefler Vergi Usul Kanunu’nun defter tutma ile ilgili hükümlerine 

uymak kaydı ile defterlerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usulde 

ve tarzda tutabilirler. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesi 

birinci bendine göre; “Maliye Bakanlığı, bu kanuna göre tutulacak defter ve 

düzenlenecek belgeler ile bunlara ek olarak düzenlenmesini uygun gördüğü 

defter ve belgelerin mahiyetini, şeklini ve ihtiva edeceği hususları 

belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bunlar için muhafaza ve ibraz 

mecburiyeti koymaya ve kaldırmaya yetkili kılınmıştır”. Bu durumda Maliye 

Bakanlığı, defter, kayıt ve belgelerle ilgili olarak kanunda belirtilmiş 

düzenlemeleri ortadan kaldırmak, değiştirmek ve ek düzenleme yapmak 

yetkisine sahiptir. 

Vergi hukukunda tarhiyatı gerektiren bir durumun var olup olmadığı 

hususunda ilgililerde kanaat uyandıran en önemli ispat aracı defterlerdir. 

Çünkü, beyana dayanan vergilerde vergiye tabi gelirler genellikle defter 

kayıtlarından çıkarılır ve bu kayıtlar mükellef beyanının dayanağını teşkil 
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eder. Bu sebeple, mükelleflerin vergi kanunlarına uygun olarak tuttukları 

defterlerin incelenmesi sonucu beyan edilmemiş bir matrah farkı tespit 

edilirse, ikmalen tarhiyat yapılır ve defter kayıtları da ikmalen tarhiyatın maddi 

delilini teşkil eder. Yani, usulüne uygun olarak tutulmuş defterlerdeki kayıtlar, 

vergi hukuku bakımından maddi delil olarak kabul edilmektedir.185 

Vergi hukukunda defterlerin tutulma amacı, esas itibariyle vergi idaresi 

ile mükellef arasındaki ilişkilerin belgelendirilmesidir. Bu nedenle vergi 

hukukunda defterlere sadece vergi idaresi mükellef ihtilaflarıyla sınırlı olarak 

başvurulur. Vergi hukukunda ihtilaf daha çok vergi idaresi tarafından çıkarılır. 

Çünkü vergi, kural olarak beyan üzerine salınır. İdare ise daha çok beyan 

olunan kazancın gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek ihtilaf yaratmaktadır. 

Vergi idaresi çıkan bu ihtilaflarda, mükellefin defter ve belgelerini nadiren delil 

olarak kullanır. Vergi idaresi, yarattığı ihtilafların çoğunda ise, defterler 

dışındaki delillere dayanır. Bu nedenle de idare açısından defterlerin delil 

olarak pek değeri bulunmamaktadır. Ancak, yine de defterlerin mükellefin 

ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerin belirlenmesi ve beyanının doğru olup 

olmadığının ispatlanmasında çok önemli bir kaynak olduğunu kabul etmek 

gerekir.186 

Vergi hukukunda tutulan defterler, sahiplerinin lehine ve aleyhine ve 

üçüncü kişiler aleyhine delil olabilirler.  

1. Defterlerin Mükellef Lehine Delil Olması 

Mükelleflerin defter tutmalarındaki amaç, beyanlarının doğruluğunu 

ispatlayabilmektir. Mükellefin beyan ettiği gelirin doğruluğunun kabul 

edilebilmesi için, bu defterlerin kanunda belirlenmiş usul ve şekillere uygun 

olarak tutulması gerekir. Bu usul ve şekillere uyup uymamak mükellefin 

                                                 
185  Yusuf Karakoç, “Vergi Yargılaması Hukukunda Defterlerin Delil Olması”, Vergi Dünyası, 

S.169, Eylül 1995, s. 105. 
186  Mahmut Vural, “Türk Vergi ve Ticaret Hukukunda Defterlerin Delil ve İspat Bakımından 

Önemi”, Vergi Dünyası, S. 64, Aralık 1986, s. 70-71.  
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iradesine bağlıdır. Defter ve kayıtların kanunlarda belirtilen usul ve şekillerde 

tutulmasında mükellefin yararı vardır. Aksi takdirde, ya gelirinden indirdiği 

giderler kabul edilmeyecek ya da bildirdiği gelir daha çok takdir edilecektir.187 

Defterlerin kanunlarda belirtilen usul ve şekillere uygun olarak 

tutulmasına defterlerin "ihticaca salih olması" denir.188 Vergi kanunlarınca 

tutulması gereken defterlerin ihticaca salih olmaması, bu defterlerin sahipleri 

lehine delil olma özelliklerini ortadan kaldırır. Çünkü, kanuni usul ve şekillere 

uygun olarak tutulmayan defterlerin artık güvenilirliği kalmamıştır. 

Bazı istisnai hallerde, ihticaca salih olmayan defterler sahipleri lehine 

delil teşkil edebilirler. Bu haller, ikmalen tarhiyata konu olabilecek hallerdir. 

Yani, defterler üzerinden tespit edilebilen matematiksel hata halleridir. 

Bundan başka, bazı kanuni ölçülerin mükellefin kendi aleyhine olmak üzere 

yanlış kullanıldığının defterler üzerinden tespit edilebildiği hallerde de 

ihticaca salih olmayan defterler sahipleri lehine delil olarak kabul edilirler.189 

Mükelleflerin vergi kanunlarıyla tespit edilen kanuni defterler dışında 

da defter tutmaları mümkündür. Kanuni bir zorunluluk olmadan tutulan bu 

defterlere "muavin defterler" denir. Muavin defterler, kanuni defterlerin daha 

iyi anlaşılabilmesi ve büyük işletmelerde ticari faaliyetlerin daha iyi takip 

edilebilmesi için tutulurlar. Bu defterlerin hangi hallerde ve hangi usul ve 

şekle göre tutulacağı vergi kanunlarında belirlenmemiştir. Ancak, eğer bu 

defterler tasdik ettirilmişlerse, vergi hukukunda sahipleri lehine delil teşkil 

edebilirler.190 

Mükelleflerin vergilendirme ile ilgili olayları belgeye bağlamak ve 

defterlerine kanunda öngörülen usul ve şekillere uygun olarak yansıtmak 

ödevleri vardır. Bu itibarla, beyanını defter kayıtlarına, bu kayıtları da usulüne 

uygun olarak düzenlenen belgelere dayandıran vergi mükellefi, beyanının ve 

defter kayıtları ile belgelerinin doğruluğu konusunda "ilk görünüş 
                                                 
187 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 101. 
188 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 102. 
189  Vural, a.g.m., s. 66.  
190  Vural, a.g.m., s. 68. 
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karinesi''nden yararlanır.191 Bu karineyi çürütmek, diğer bir deyişle, 

beyanname, defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığını Vergi Usul 

Kanunu’nun kendisine tanıdığı yetki ve araçları kullanarak ispat etmek yükü 

vergi idaresine düşer.192 Vergi idaresi bu konuda salt varsayımlara dayanarak 

vergilendirme yoluna gidemez. Mükellef belgelendirme ve defter düzenine 

uyma ödevlerini hiç yerine getirmezse ya da kanunlara uygun olarak yerine 

getirmezse, artık defter ve belgeleri sağlıklı bir incelemeye elverişli 

olmadığından vergilendirme açısından defter ve belgelerine dayanamaz, 

defter ve belge düzenine uymanın yarattığı ilk görünüş karinesinden 

yararlanamaz. Bu durumda defter ve belgeler, mükellef lehine delil olabilme 

niteliklerini yitirirler.193 Vergi idaresi de vergiyi re'sen takdir ve tarh edebilir. 

Diğer bir deyişle, mükellefin kanuna uygun olarak vergilendirilmesine 

dayanak olacak defter ve belgeleri hiç tutmaması ya da kanuna uygun olarak 

tutmaması, vergi idaresine, mükellefin bildirimine itibar etmeksizin vergi 

matrahını belirleme imkanı verir. 

2. Defterlerin Mükellef Aleyhine Delil Olması 

Defterler ihticaca salih olmasalar da sahipleri aleyhine delil teşkil 

edebilirler. İhticaca salih olmayan defter kayıtlarından miktarı tespit olunan 

bir matrah farkı üzerinden ikmalen tarhiyata gitmek, defterlerin sahipleri 

aleyhine delil olarak kullanılması demektir. Bir kimsenin kendi lehine delil 

sağlama eğilimi olduğu halde, kendi aleyhine başkası lehine delil sağlama 

eğilimi yoktur. Bu nedenle, kanun hükümlerine uygun olarak tutulmamış olan 

defterlerdeki kayıtlardan aleyhte olanların delil sayılması kolaylıkla kabul 

edilmektedir.194  

                                                 
191  Nihal Saban, “Vergi Usul Kanununda Yer Alan Karinelerde Aksini İspat”, Danıştay Dergisi, C. 

22, S. 82-83, 1992, s. 7. 
192 Turgut Candan, “Vergi Yargısında İspat VII”, Maliye Postası, S. 237, 15 Temmuz 1990, s. 44. 
193 Kaneti, a.g.m., s. 48.   
194  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 105. 



 82

İdarenin   ispatlamakla   yükümlü   olduğu   hususlar,   mükellefin   

vergi kanunlarına aykırı fiilleridir. Hiç bir mükellef defterlerinde vergi 

kaçırmaya yönelik işlemlerine ilişkin izler bırakmaz. Nitekim bu fiillerin ortaya 

çıkmaması idarenin değil mükellefin yararınadır. Bu nedenle, mükellefler 

beyanlarının doğruluğunu tutmuş oldukları defterler ile ispat edebilirlerken, 

idareden mükellefin beyanının doğru olmadığını sadece defterlere 

dayanarak ispat etmesi beklenemez. İdare, mükellefin defterlerinin ihticaca 

salih olmadığını tespit ettikten sonra, her türlü delile dayanarak mükellefin 

gerçek dönem kazancını takdir edebilir.195 

Bir mükellefin gerek vergi mevzuatı gerekse diğer mevzuat uyarınca 

tuttuğu defterdeki kayıtlardan, mükellefin aleyhinde olanların doğruluğunu 

kabul etmek gerekir. Ancak, vergileme açısından esas olan defterler vergi 

mevzuatı uyarınca tutulan defterlerdir. Vergi idaresi tarafından bu defterlerin 

ihticaca salih olmadığı ispat edilmedikçe, bu defterlerin doğru olduğu kabul 

edilir.  

Bir mükellefin, vergi kanunlarına göre tutması mecburi olduğu 

defterlere kaydetmesi gereken hususları, vergi matrahının azalmasına 

neden olacak şekilde, tamamen veya kısmen başka defterlere kaydettiği 

tespit edilirse, söz konusu mükellefin vergi mevzuatı uyarınca tuttuğu 

defterlerin ihticaca salih olmadığı ispatlanmış olur. Bu durumda vergi idaresi,  

diğer mevzuata göre tutulan defterlerdeki kayıtların doğruluğunu, gerek 

mükellefin ifadesine gerekse üçüncü kişilerin ifadesine başvurarak doğrular 

ve mükellef adına tarhiyat işlemi yapabilir.196  

Mükelleflerin vergi kanunları uyarınca tuttuğu defterler, bazı hallerde 

usulüne uygun ve kendi içlerinde tutarlı da olsalar sahipleri lehine delil teşkil 

etmezler. Bu haller iki tane olup bunlardan ilki çift defter tutulması halidir. Bu 

halde mükellef, kendi içerisinde tutarlı olan kanuni defterlerine kaydetmediği 

bir kısım hasılatını, kanuna aykırı olarak tuttuğu diğer bir deftere kaydetmiştir. 

                                                 
195    Vural, a.g.m., s. 66. 
196  Vural, a.g.m., s. 68.  
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İkinci hal ise, vergi mevzuatı dışında bir mevzuat uyarınca tutulan bir deftere 

kayıtlı bulunan bir kısım hasılat, vergi mevzuatı uyarınca tutulan ve kendi 

içerisinde tutarlı olan defterlere kaydedilmemesidir. Bu iki halde de kanuni 

defterler kendi içlerinde tutarlı olmalarına rağmen sahipleri lehine delil teşkil 

etmemektedirler.197 Çünkü bu hallerde mükellefler, beyan etmiş oldukları 

kazançlarının doğruluğunu ispatlayamamış kabul edilirler.  

Defter ve belgeleri usulüne uygun olarak istenilmesine rağmen 

inceleme elemanına ibrazdan kaçınan mükellefler de ilk görünüş karinesinin 

koruyucu etkisinden yararlanamaz. Yani, kendi yararına sonuç doğurabilecek 

durum ve faaliyetleri ispatlamak zorunda kalır.198  

Kanunen tutulması zorunlu olmayan fakat mükellefin ticari işleri ile ilgili 

işlemlerini kaydettiği kanuni defterler dışındaki defterleri de söz konusu 

olabilir. Bu defterlere "özel defterler" denir. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’na 

göre; tutulması ve tasdiki zorunlu olan defterlerin tasdikinin bu kanuna uygun 

olarak yapılmaması da bunların özel defter niteliğine bürünmesine yol açar. 

Özel defterler sadece sahipleri aleyhine delil teşkil ederler.199  Bunun gibi çift 

defterler, el defterleri, ajandalar da sahipleri aleyhine delil teşkil ederler.200 

Vergi hukukumuz, tasdik ettirilmemiş ancak sahipleri tarafından 

kabullenilmiş ya da mükellefe ait oldukları herhangi bir şekilde ispatlanmış 

defterleri sahipleri aleyhine delil olarak kabul etmektedir. Çünkü, bir kimsenin 

kendi tuttuğu defterlere kendi aleyhine kayıtlar koyması düşünülemez. Bu 

nedenle de bu defterlerdeki kayıtların mükellefi bağlaması doğaldır.  

Vergi Usul Kanunu’nun 127.maddesi c bendinde, yoklamaya yetkili 

memurların; "kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının 

bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi 

halinde bunları almak" yetkisine sahip oldukları ve Vergi Usul Kanunu’nun 

143.maddesi birinci fıkrasında; "Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum 
                                                 
197 Vural, a.g.m., s. 68.  
198 Candan, “Vergi Yargısında İspat VII”, s. 46. 
199 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 107. 
200   Vural, a.g.m., s. 68. 
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görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir tutanakla tespit olunur." 

denilerek kanuni defterler dışındaki defterlerin de delil olabileceği kabul 

edilmiştir.  

3. Defterlerin Üçüncü Kişiler Aleyhine Delil Olması 

Vergi Usul Kanunu’nun 171.maddesi beşinci fıkrasında; "mükellefin 

hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki 

durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve 

incelemek" defter tutmanın amaçları arasında sayılmıştır.  

Bir mükellefin tuttuğu defterler, o mükellefle ilişkide bulunan üçüncü 

kişiler aleyhine delil olarak kullanılabilmektedir. Burada defterlerin üçüncü 

kişiler aleyhine delil olarak kullanılmasından yararlanan taraf Devlettir. Yani, 

söz konusu defterler üçüncü kişiler aleyhine Devlet lehine delil olarak 

kullanılabilmektedir.  

E. Kayıt ve Belgeler 

Mükellef kesiminde oluşan bir diğer delil ise mükellefin kanunen 

tutmak zorunda olduğu kayıtlar ile korumak zorunda olduğu belgelerdir.  

Mükellefin en önemli ödevlerinden biri de vergilendirmeye ilişkin 

işlemlerini belgeye bağlamasıdır. Bu belgeler, Vergi Usul Kanunu’nda yer 

alan ya da Kanunun verdiği yetkiyle Maliye Bakanlığınca türü ve içeriği 

belirtilen belgelerdir. Mükellefler bu şekilde belirtilen belge düzenine uymak 

zorundadırlar. Aksi halde, cezai yaptırım ile karşılaşırlar.  

Vergi sistemimiz genelde beyan esasına dayanmaktadır. Mükellefin 

beyanı defter kayıtlarına, defter kayıtları da belgelere dayanmaktadır. 

Buradan hareketle belge düzeninin beyan usulünün tamamlayıcısı olduğunu 

söyleyebiliriz. Buna göre mükellefler, matrahın saptanmasında ve 

beyanında, gelir ve giderlerini belgelendireceklerdir. Bu belgeleme işlemi 
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vergi denetimi açısından büyük önem taşıdığı gibi mükellefler için de ispat 

yükü açısından belirleyici olmaktadır.201 Bir dönem ücretlilere ödenen vergi 

iadesi uygulaması belge düzeninin yerleştirilmesinde önemli işlevler 

görmüştür.202 

Vergi hukuku yazılı belge esasına dayalıdır. Bu nedenle Vergi Usul 

Kanunu vergiyi doğuran işlemlerin belgelendirilmesini öngörmüştür. 

Yapılacak olan beyanların temel dayanağı belgelerdir. Hatalı ve hileli belge 

düzenleme her zaman mümkündür. Ayrıca vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyetini gizlemeye yönelik olarak yapılacak işlemler bu konuda 

düzenleyicisine ve kullanıcısına maddi yarar da sağlamaktadır.203 

Belge, belli bir hukuki durumu tespit eden ve güvenilen yazılardır. 

Vergi hukukunda belge, mükellefin beyan ve kayıtlarının doğruluğunu ispata 

yarayan araçlardır. Vergi Usul Kanunu vergileme süreci içerisinde yani, 

vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinden vergi alacağının ortadan 

kalkmasına kadar gerçekleşen her türlü olay ve işlemin belgeye 

bağlanmasını öngörmektedir. Kanun hangi belgelerin geçerli olduğunu, 

bunların içeriklerini ve biçimlerini belirlemiştir. Vergiye ilişkin olay ve olguların 

bu belgelerle ispatlanması gerekmektedir.204 

Kayıt ve belgeler konusu, Vergi Usul Kanunu’nun üçüncü kısmında 

vesikalar başlığı altında 227-252.maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 227.maddesine göre; mükellefler bu kanuna 

göre tutmak zorunda oldukları ve özellikle üçüncü kişilerle olan muamele ve 

işlemlerine ait olan kayıtlarını belgelendirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, 

defter tutmak zorunda olmayan mükellefler de vergi matrahlarının tespiti ile 

ilgili giderlerini belgelendirmek zorundadırlar. Bu kurala yine Vergi Usul 

Kanunu’nun 228.maddesi ile bazı istisnalar getirilmiştir. Bunlar; örf ve 

teamüle göre bir belgeye dayandırılması gerekli olmayan giderler, belge ile 
                                                 
201  Kırbaş, a.g.e., s. 93-94. 
202  Bayraklı, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, s. 92. 
203  Seviğ, “Gelişen Vergi Hukukunda Delil ve İspat”, s. 10. 
204  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 111. 
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saptanmasına olanak olmayan giderler ve vergi kanunlarına göre götürü 

olarak tespit edilen giderlerdir. 

Belge düzenine uymak zorunda olanlar yalnızca defter tutmak zorunda 

olan yükümlüler değildir. Defter tutmak zorunda olmayan yükümlülerin de 

uymak zorunda oldukları kurallar vardır. Vergi matrahının saptanması 

açısından defter  tutmak zorunda olmayan yükümlüler de giderleri ile ilgili 

belgeleri almak ve saklamak zorundadır.205 

Beyan usulünü başarıya götüren unsurlar, belge düzeninin sağlıklı bir 

şekilde işletilmesi ile denetim sistemidir. Denetim sisteminden beklenen 

sonucun elde edilebilmesi ise yine öncelikle sağlıklı bir belge düzeninin 

kurulmasına bağlıdır. Nitekim, beyan esasının uygulandığı bir vergi 

sisteminde mükellef, defterlerinde yer alan kayıtların gerçek durumu 

yansıttığını ispat etmek durumundadır. Mükellef, kayıtlarının dolayısıyla da 

beyanının doğru olduğunu ancak belgelerle ispatlayabilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında belge ve belge düzeni hem mükellef hem de vergi idaresi 

açısından önemli bir araçtır. Vergi idaresi açısından belge düzeni, ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğunun araştırılmasını ve ispatlanmasını sağlayan 

önemli bir vergi denetim aracıdır. Mükellef açısından ise, belge düzeni vergi 

idaresinin keyfi ve haksız işlemlerine karşı haklarını korumada önemli bir 

araç olmaktadır.206 

 Vergi idaresi usulüne uygun olarak düzenlenen kayıt ve belgelerin 

aksini ispat edemediği sürece bu belgelere göre vergilendirme işlemlerini 

gerçekleştirecektir. Vergi idaresi söz konusu kayıt ve belgelerin aksini ispat 

ederse, aksi ispat edilen belgenin artık delil değeri kalmaz. Bu ispatlama 

yapıldığı takdirde, belgenin ve muamelelerin mükellef yararına olan hukuki 

yararları ortadan kalkar. Bu durumda ispat yükü mükellefe geçer. Mükellef 

eğer muamelenin gerçek olduğunu iddia ediyorsa, bunu ispatlamak 

                                                 
205  Kazım Yılmaz, Türk Vergi Hukuku, Ankara, Ce-Ka Yayınları, 2005,  s. 62. 
206  Şükrü Kızılot, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, C.I, Ankara, Savaş Yayınları, 1991, s. 61. 
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zorundadır. Mükellef bu ispatlama sırasında, vergi idaresinin ortaya koyduğu 

icap ve durumların gerçek olmadığını da iddia ve ispat edebilir. 207 

Bir belgenin kanunda belirtilen şekil kurallarına uygun olarak 

düzenlenmiş bulunması, olayın gerçek niteliğinin araştırılmasına engel 

değildir. Bir belgenin gerçeğe aykırı veya esas yönünden yanıltıcı olduğu 

ispat edildiği takdirde bu belgenin şekil kurallarına uygun olarak düzenlenmiş 

bulunması herhangi bir değer taşımaz ve belge artık delil niteliğini kaybeder. 

Bu durumda araştırma sonucu bulunan duruma göre işlem yapılır. 

Vergi mükellefinin belge düzenine ilişkin kurallara uygun 

davranmaması halinde, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

vergi idaresince ispat edilmesi koşuluyla, aksini ispatlama yükü bunu iddia 

eden vergi mükellefine düşer. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

muamelelerin vergi idaresince ispat edilebilmesi için ise belge düzenine 

uymayan mükellefin verginin konusuna girebilecek bir faaliyetinin vergi 

idaresince usulüne uygun olarak tespit edilmiş olması gerekir. Bu nitelikteki 

bir faaliyetin tespit edilmesinden sonra, bu faaliyetin gerek varlığı gerekse 

nitelendirilmesi bakımından ileri sürülecek iddiaların ispatlanması, mükellefe 

aittir. 208 

Beyan usulünü başarıya götüren unsurlardan biri olan belge düzeni, 

vergi idaresi açısından mükelleflerin muamelelerinin mahiyeti, miktarı ve 

mükellef beyanları için bir kontrol aracı, mükellefler açısından ise bir ispat 

vasıtasıdır. Usulüne uygun olarak düzenlenen belgeler aksi ispat edilinceye 

kadar delildir. Aksini ispat etmek yani belgelerin gerçeği yansıtmadığını veya 

yanıltıcı olduğunu ispat etmek yükü vergi idaresindedir. Vergi idaresi bunu 

ispat ederse, belge delil olma niteliğini kaybeder. Mükellefin belge düzenine 

hiç uymaması halinde ise, vergi idaresince yapılan tespit ve vergilendirme 

işleminin ekonomik, ticari, teknik icaplara uymadığını ve olayın özelliğine 

göre normal ve mutad olmadığını ispat yükü mükellefe düşmektedir. 

                                                 
207 Candan, “Vergi Yargısında İspat VII”, s. 44. 
208 Candan, “Vergi Yargısında İspat VII”, s. 45. 
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Vergi mükellefi vergiyi doğuran olaya ilişkin muamele ve işlemleri 

kanunun öngördüğü belgelerle ispatlayabilecektir. Vergi Usul Kanunu vergiyi 

doğuran olayın ispatlanmasında delil olarak kullanılabilecek belgeleri,   

bunların taşıması gereken özellikleri, düzenleme kurallarını ve içeriklerini 

ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş, ayrıca bu konularda Maliye Bakanlığı'na da 

çok önemli yetkiler vermiştir. 

Maliye Bakanlığı'na bu kadar geniş yetkiler verilmesinin gerekçesi 

hızla değişen ekonomik ve teknolojik şartlarda belge düzeninin etkinliğini 

arttırmak, vergi kayıp ve kaçaklarını azaltmaya çalışmaktır (VUK 

mük.m.257).209 

Bu nedenle belge düzeninden söz ederken sadece Vergi Usul 

Kanunu’ndaki düzenlemeleri değil Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Maliye 

Bakanlığı tarafından çıkarılan genel tebliğleri de dikkate almak gerekecektir. 

Yani düzenlenmesi gereken belgeler, bunların içerikleri ve düzenlenme 

şekilleri incelenirken, bu incelemenin sadece Vergi Usul Kanunu’ndaki 

hükümlere uygun olması yetmemekte aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nın bu 

konuda çıkardığı genel tebliğlere de uygun olması gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 227.maddesi üçüncü fıkrası hükmüne göre; 

Vergi Usul Kanunu’na göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye Bakanlığı’na 

verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlıkça kullanma zorunluluğu getirilen 

belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler hiç 

düzenlenmemiş sayılır. 

Vergi mükelleflerince düzenlenmesi gereken ve aşağıda 

inceleyeceğimiz belgeler şunlardır: Fatura, fatura yerine geçen belgeler 

(perakende satış belgeleri, gider pusulası, müstahsil makbuzu), sevk 

irsaliyesi, irsaliyeli fatura,  serbest meslek makbuzları, ücret bordrosu ve 

bordro yerine geçen belgeler, bankalar, sigorta şirketleri ve acenteleri, 

sermaye piyasası aracı kurumları ile ikrazatçılıkla uğraşanların faaliyetleri 

sırasında düzenleyecekleri  belgeler, taşıma irsaliyesi, ambar tesellüm fişi, 

                                                 
209  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 116. 
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yolcu listesi, günlük müşteri listesi, adisyon, reçete, standart yapı ruhsatı, 

muhasebe evrakı, kıymetli evrak ve diğer belgelerdir. 

1. Fatura 

Fatura, vergi usul hukukunun temel belgelerinden biridir. Fatura hem 

malı satan ya da hizmeti veren hem de müşteri bakımından önem 

taşımaktadır.210 Beyan üzerinden alınan vergilerin gerçek ekonomik 

işlemlerle bağlantısını kuran, kayıtların gerçekleri yansıtmasını sağlayan çok 

önemli bir belgedir. 2365 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler; faturayı kıymetli 

kağıt haline getirerek ve basımını Maliye Bakanlığı'na vererek güven altına 

almayı, kullanımını yaygınlaştırmayı, mal hareketlerini belgeye bağlayarak, 

faturasız satışları engellemeyi amaçlamaktadır.211 

Fatura, Vergi Usul Kanunu’nun 229-232.maddeleri arasında  

düzenlenmiştir. Kanunun 229.maddesinde faturanın tanımı yapılmıştır. Buna 

göre fatura: "Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı 

meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 

müşteriye verilen ticari vesikadır." Vergi hukuku açısından en güçlü ve en 

önemli belge faturadır. 

Vergi mevzuatı bakımından fatura; fatura verenin yaptığı iş, hizmet 

veya sağladığı menfaat karşılığında elde ettiği geliri delillendirdiği gibi 

faturayı alan şahıs da almış bulunduğu mal, hizmet veya menfaat için 

giderini delillendirir. Yani fatura, faturayı alan için de veren için de ticari 

işlemin ifa edildiğini ve faturayı alanın borcunun miktarını veya kapatılmış 

yahut açık beyan edilmiş ise bedelinin ödendiğini gösterir.212 

Vergi açısından satıcının menfaati fatura bedelinin düşük, alıcının 

menfaati ise fatura bedelinin yüksek gösterilmesindedir. Vergi idaresinin 
                                                 
210  Arslan, a.g.e., s. 140. 
211  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 117. 
212  Oğuz Kürşat Ünal, Türk Ticaret Kanunu’nda ve Vergi Usul Kanunu’nda Fatura ve İspat 

Kuvveti, Bilge Yayınevi, 2006, s. 9. 
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menfaati ise, her iki taraf da gerçek usule göre vergilendiriliyorsa, gösterilen 

değerin yüksek veya düşük olmasında değil, sadece satışın faturalı olarak 

yapılmasındadır.213 

Fatura sadece ilgililer için delil niteliği taşır. Burada ilgililerden kasıt, 

mal satan tacir ile o malı alan kişi ya da bir iş veya hizmet gören tacir ile 

hizmeti yaptıran kişidir. Faturanın bu kişiler dışında kalan üçüncü kişilere 

karşı delil olarak bağlayıcı tarafı yoktur.214 Bir uyuşmazlıkta faturaya göre 

üçüncü kişi durumunda olan bir kimse, delil olarak faturaya dayanırsa, bu 

iddiasını başka delillerle kuvvetlendirmesi gerekir. 

Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından 

Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik’in 02.02.1985 

gün ve 18654 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden 

sonra 01.03.1985 tarihinden itibaren anlaşmalı matbaalar tarafından 

basılmaya başlanılmıştır.215 

Vergi Usul Kanunu’nun 232.maddesi "Fatura Kullanma Mecburiyeti" 

başlığını taşımaktadır. Madde hükmüne göre: "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,   

kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan 

çiftçiler; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları 

basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan 

çiftçilere, vergiden muaf esnafa, sattıkları emtia veya yaptıkları işler için 

fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler." 

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve 

defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya 

onlara yaptırdıkları iş bedelinin fatura düzenleme sınırını geçmesi veya bu 

sınırı geçmese bile bunların fatura istemeleri halinde emtiayı satan veya işi 

yapanın fatura vermesi zorunludur (VUK m.232/son). 

                                                 
213  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 119. 
214  İsmail Doğanay, “Faturaların Kapatılması Delil Olma Özelliği ve Faturaya İtiraz”, Yaklaşım, 

S.4, Nisan 1993, s. 11. 
215  Veysi Seviğ, “Vergi Hukukunda Yeni Belge Düzeni”, İktisat ve Maliye Dergisi, C.32, S.1, 

Nisan 1985, s. 18. 
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Ticari amaçlar dışında nihai tüketiciye yapılan satışlarda da alıcının 

istemesi halinde miktarı veya tutarı ne olursa olsun satıcının fatura 

düzenlemesi ve vermesi gerekmektedir. 

Kanuni düzenlemeden de anlaşılacağı üzere ticari amaçlı işlemlerde 

fatura alınması ve düzenlenmesi zorunludur. Ancak birinci ve ikinci sınıf 

tüccarların yukarıda belirtilen kimselere yaptıkları satışlar için her hal ve 

takdirde fatura verme zorunluluğuna, 204 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile bir istisna getirilmiştir. Buna göre: “Mükelleflerin ticari faaliyetlerine 

ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları 

(kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura verme 

mecburiyetini düzenleyen kanuni haddi aşmayan, diğer bir anlatımla 

perakende satış fişi veya yazar kasa fişi düzenleme sınırları içinde kalan mal 

ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış ve yazar kasa fişlerinin 

gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. İşletmenin tüketimi 

dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne 

olursa olsun fatura düzenlenmesi, defterlere, faturalara dayanılarak kayıt 

yapılması gerekmektedir.” 

Fatura düzenleme zorunluluğu ile ilgili parasal sınır her yıl yeniden 

değerleme oranında arttırılmak suretiyle tespit edilmektedir. Ancak Bakanlar 

Kurulu, bu şekilde belirlenen miktarları yarısına kadar arttırma yetkisine 

sahiptir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 230.maddesinde faturada yer alması gereken 

bilgiler düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre bir faturada bulunması gereken 

en az bilgiler şu şekildedir: Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra 

numarası, fatura düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı 

olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, müşterinin adı, ticaret ünvanı, 

adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,malın veya işin nevi, miktarı, 

fiyatı ve tutarı, satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasıdır. 

Fatura düzenlemesi sırasında uyulması gereken bir takım kurallar 

vardır. Bu kurallar da Vergi Usul Kanunu’nun 231.maddesinde yer 
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almaktadır. Bu madde hükmüne göre fatura düzenlenirken uyulması gereken 

hususlar şunlardır: Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. 

Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. 

Faturalar en az bir asıl ve bir yedek düzenlenir. Faturaların baş tarafında iş 

sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur. Kanunun 

232.maddesi birinci fıkrasına göre; fatura düzenlemek zorunda olanlar, 

müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının 

doğruluğundan sorumludur. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı 

tarihten itibaren azami 7 gün (Süre 5035 sayılı Kanunla 01.01.2004 

tarihinden itibaren 10 günden 7 güne indirilmiştir.) içinde düzenlenir. 

Faturanın düzenlenmesine ilişkin olarak kanunda yer alan 

düzenlemelerin temel amacı, kayıt ve belge düzeninin yerleşmesidir.  

Usulüne uygun olarak düzenlenen faturada yer alan bilgilerin doğru 

olduğu kabul edilir. Ancak, usulüne uygun olarak düzenlenmiş olmasına 

rağmen, fatura içeriğinin gerçeği yansıtmadığının iddia ve ispatı mümkündür. 

Faturada yer alan bilgilerin doğru olmadığını ispat yükü idareye düşer. Buna 

karşılık, Vergi Usul Kanunu’nun faturaya ilişkin hükümlerine uygun olarak 

düzenlenen ve karşıt incelemeye elverişli bulunan faturalarda yazılı tutardan 

fazla para alındığının iddia ve ispat edilememesi halinde, tarhiyatta fatura 

bedelinin esas alınması gerekir.216 

Fatura ile ilgili olarak değinilmesi gereken diğer bir husus da sahte 

faturadır. Sahte fatura uygulamada ve bazı Danıştay kararlarında naylon  

fatura olarak da adlandırılır.217 Sahte fatura, vergi kaçırmak amacıyla 

giderleri fazla göstermek için aslında hiçbir ödeme yapılmamasına rağmen 

üçüncü kişilere ödeme yapılmış gibi gösteren faturadır.218 Bazen bir faturanın 

                                                 
216 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 122.   
217 Ünal, a.g.e., s. 36. 
218 Yılmaz, Hukuk Sözlüğü. 
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sahte olup olmadığı konusunda idare ile yargı arasında farklı kabullerin 

olduğu görülmektedir.219 

Sahte fatura, gerçeğe aykırı faturadır. Dolayısıyla sahte faturadan 

bahsedebilmek için öncelikle içeriği ve şekli Vergi Usul Kanunu’nda 

belirlenmiş bir evrakın bulunması gerekir. 

Naylon fatura, içeriği itibariyle yanıltıcı ya da sahte olarak düzenlenmiş 

fatura türüdür. Naylon faturalar; sahte faturalar ve yanıltıcı faturalar olmak 

üzere iki grupta incelenir.220 

Sahte fatura; herhangi bir mal veya hizmet satışı olmaksızın mal veya 

hizmet satılmış gibi gösterilen ve yerleşik yargı kararlarına göre genelde %2 

komisyon karşılığında düzenlenen faturalardır.  

Şekli olarak fatura üzerinde yazılı emtiayı satan veya işi yapan 

tüccarın adı, ünvanı, adresi, sicil numarası, adres bilgilerinin varlığı faturanın 

gerçekliğini ispata yaramaz. Vergi idaresince yapılacak araştırmalar ve 

sorgulamalar sonucunda fatura üzerinde yazılı bu bilgilerin gerçek dışı 

olduğunun tespit edilmesi halinde, faturanın sahte bir fatura olduğu, fatura 

üzerinde yazılı kişi veya kuruluştan belirtilen malın veya hizmetin alınmadığı 

kabul edilir.221 Yani faturanın sahte olduğunun somut delillerle ispat edilmesi 

gerekmektedir. 

Yanıltıcı fatura ise, mal ve hizmet satışına ilişkin olarak düzenlenen 

faturalardır. Ancak, satılan malın veya yapılan işle ilgili olarak miktarda, satış 

bedelinde gerçeğe aykırı bilgilere yer verilmesi suretiyle düzenlendiğinden 

yanıltıcı fatura olarak adlandırılmaktadır.222 

Burada fatura şekil şartlarını taşımasına ve bu taşıdığı şekil şartları 

gerçeği yansıtmasına rağmen fatura içeriğinin incelenmesi sonucu fatura 

                                                 
219  M.Aykut Kelecioğlu, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı I”, Yaklaşım,   

S.94, Ekim 2000, s. 156. 
220 Yılmaz Özer, A.Abdullah Doğan, M.Nadir Arıca, Vergi Hukukunda Belgeler, Ankara, Şafak 

Matbaacılık,  1996, s. 26. 
221 Kelecioğlu, a.g.m., s. 161. 
222 Ünal, a.g.e., s. 36. 
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muhteviyatı mal veya hizmetin gerçek durumu yansıtmadığı, böyle bir mal 

veya hizmetin alım satıma konu edilmediği görülmektedir.223 

Faturaların sahteliğini ispatlama konusunda idarenin elinde geniş 

imkanlar vardır. Faturanın içeriğinin doğruluğunu tespit çalışmasında defter 

ve belgelerle sınırlı kalmaksızın yapılacak karşılaştırmalar, araştırmalar ve 

iktisadi gerçekler delil serbestliği ilkesi çerçevesinde birlikte değerlendirilerek 

sonuca varılacaktır.224 

Sahte faturalar kanuni defterlere ve beyanlara gider olarak 

yazılamayacağından, idare tarafından tespit edilmesi halinde Vergi Usul 

Kanunu’nun 344.maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası uygulanır. 

2. Fatura Yerine Geçen Belgeler 

Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bazı alım satımlarda ve 

hizmetlerde mükellefler kayıtlarını fatura yerine geçen belgelere dayandırmak 

zorundadırlar. Fatura yerine geçen belgeler; perakende satış belgeleri, gider 

pusulası ve müstahsil makbuzudur. 

a. Perakende Satış Belgeleri 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazançları basit usulde tespit edilenler 

ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler, fatura vermek zorunda olmadıkları 

satışları ve yaptıkları işleri perakende satış belgeleri ile belgelendirmek 

durumundadırlar. Perakende satış belgeleri; perakende satış  fişleri, giriş ve 

yolcu taşıma biletleri, makineli kasaların kayıt rulolarıdır (VUK m. 233).  

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 

Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’a göre; satışı yapılan 

                                                 
223 Kelecioğlu, a.g.m., s. 161. 
224 Kelecioğlu, a.g.m., s. 162. 
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malları aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere 

satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar genel 

olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. 

3100 sayılı Kanunun 1.maddesi ikinci bendine göre; ödeme kaydedici 

cihaz kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar, bu cihazları kullanmak 

zorunda olanların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışlar ve 

yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılmakta ve fatura yerine geçen 

perakende satış belgeleri kapsamında kabul edilmektedir. 

Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, 

işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı 

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

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

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

müşteriye fiş verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye 

verilmesi mecburidir (VUK m.233).  

b. Gider Pusulası 

Vergiden muaf esnaf fatura düzenleyemez. Dolayısıyla bu kişilerden 

mal alan ya da onlara hizmet yaptıran birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı 

basit usulde tespit edilenler, serbest meslek erbabı ve defter tutmak zorunda 

olan çiftçiler, yapılan işlemi belgelemek için iki nüsha gider pusulası 

düzenlerler.225 Gider pusulası da perakende satış belgelerinde olduğu gibi 

fatura düzenlenmesine gerek olmayan  daha  doğrusu  fatura  düzenlenmesi  

mümkün olmayan hallerde mükelleflerin kayıtlarını belgelendirmek  amacıyla 

düzenledikleri ve fatura yerine geçen belgedir. 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle 

defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, vergiden muaf 

esnafa, yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için gider 
                                                 
225 Arslan, a.g.e., s. 143. 
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pusulası düzenleyerek imza ettirmek zorundadırlar. Yine birinci ve ikinci sınıf 

tüccarlar, bir kimsenin altın, mücevher gibi kıymetli eşyalarını satın almaları 

halinde bir gider pusulası düzenleyerek satıcıya imza ettirmek zorundadırlar 

(VUK m. 234).  

Gider pusulası, işin mahiyeti, malın cins ve çeşidini, miktar ve 

bedelini, iş ücretini ve işi yapanla yaptıranın veya malı satanla satın alanın 

ad ve soyadlarını (tüzel kişilerde unvanlarını), adreslerini ve tarihi içerir. 

Gider pusulaları iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası işi yapan veya 

malı satana verilir (VUK m. 233). Gider pusulasında esas olarak faturada 

bulunan unsurlar yer alır. Aradaki fark, düzenleyen taraf bakımındandır. 

Faturayı malı satan ya da hizmeti yapan düzenlerken gider pusulasını malı 

alan veya hizmeti yaptıran düzenler.226 

Gider pusulaları ya anlaşmalı matbaalara bastırılmak ya da noterden 

tasdik ettirilmek zorundadır. En az iki örnek düzenlenmeyen ve yukarıda 

belirtilen bilgileri içermeyen gider pusulaları hiç düzenlenmemiş sayılır. 

Usulüne uygun olarak düzenlenmiş gider pusulaları da aksi ispat edilinceye 

kadar vergi yargılamasında delil olarak kabul edilmektedir. 

c. Müstahsil Makbuzu 

Müstahsil makbuzu, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak 

zorunda olan çiftçilerin gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın 

aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada düzenlemek zorunda oldukları 

makbuzdur. Müstahsil makbuzu iki nüsha düzenlenir ve bunlardan biri 

satıcıda  diğer nüshada alıcıda kalır. Müstahsil makbuzunun tüccar veya 

alıcı çiftçide kalan nüshası fatura yerine geçmektedir (VUK m.235). 

 Müstahsil makbuzları da gider pusulaları gibi malı satan ya da işi 

yapan tarafından değil de malı alan ya da işi yaptıran tarafından 

düzenlenmektedir. Malın tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya bir aracı 
                                                 
226 Arslan, a.g.e., s. 111. 
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tarafından alınması halinde, makbuz bunlar tarafından düzenlenip imzalanır. 

Çiftçiden avans üzerine yapılan alım-satımlarda makbuzun düzenlenme 

zamanı malın teslim edildiği andır. 

Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dahilinde teselsül 

ettirilirler. Bu makbuzlarda; makbuz tarihi, malı satın alan tüccar veya çiftçinin 

soyadı, adı, unvanı ve adresi, malını satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgah 

adresi, satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedelinin yazılması gerekir. 

Müstahsil makbuzlarının çiftçiye ödemenin yapıldığı tarihte 

düzenlenmesi uygulaması, çiftçiden mal alan gerçek usulde vergilendirilen 

mükelleflerce vergi kaçırılması bakımından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Üreticiden mal aldığı sabit olan mükellef, malın bedelini ödemediğini 

söylediğinde idare yönünden yapılacak bir işlem kalmamaktadır. Zaten 

maddede çiftçiye sattığı ürünün bedelinin ödenmesi ya da aldığı mal için 

müstahsil makbuzu düzenlemesi bakımından tüccara herhangi bir süre 

sınırlaması da getirilmemiştir.227 

3. Sevk İrsaliyesi 

Sevk irsaliyesi malın taşınması durumunda düzenlenen bir belgedir. 

Bir satış belgesi olmamakla birlikte, satış belgelerini tamamlayıcı, bu 

belgelerin düzenlenmelerini sağlayıcı bir belgedir.228 Sevk irsaliyesi; bir malın 

bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya 

satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde, 

malı gönderen tarafından, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı 

tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcı tarafından; teslim edilen 

malın alıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde alıcı tarafından 

taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta 

bulundurulması zorunludur (VUK m.230/5). 

                                                 
227 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 126-127. 
228 Yılmaz, a.g.e., s. 64. 
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Sevk irsaliyesi, ticari malların mülkiyetinin nakledilmesinde kullanılan 

ve malın teslimi anında verilen bir belgedir. Mükellefler, sevk irsaliyesi 

düzenlemek suretiyle tasarruflarında bulunan herhangi bir malı yer 

değiştirmek amacıyla nakledebilir veya naklettirebilirler. Sevk irsaliyesi, 

faturada bulunması gereken bilgileri içeren fakat üzerinde fiyat ve bedel 

yazmayan bir belgedir. Buna karşılık, sevk irsaliyesinde malın kime 

gönderildiğinin bulunması gerekir. Sevk irsaliyesi malın taşınması veya 

taşıttırılması anında araçta bulunmalı ve istendiğinde ibraz edilmelidir.229 

Bedelsiz teslim edilen malların taşınmasında da sevk irsaliyesi düzenlenir.230 

Sevk irsaliyesinde; gönderilen malın nevi ve miktarı, satıcının veya 

malı sevk edenin adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi varsa vergi dairesi ve 

vergi numarası, mükellefin malı diğer işyerine veya satılmak üzere alıcıya 

gönderdiği hallerde malın kime veya nereye gönderildiği, malın taşıyana 

teslim tarihi ve müteselsil sıra takip eden irsaliye numarasının bulunması 

gerekir. 

Danıştay 7. Dairesi bir kararında; satışa konu malın gerek alıcı, 

gerekse satıcı tarafından taşıttırılması halinde, taşımayı üstlenenin, sevk 

irsaliyesini, malla birlikte karşı tarafa göndermesi gerektiği; bir malın, 

düzenlenen sevk irsaliyesi olmadan, bir yerden başka bir yere 

nakledilemeyeceği, dolayısıyla, sevk irsaliyesi ile gönderilen emtiaların alıcı 

tarafından kabul edilmeyerek iadesi durumunda da, bu kez, alıcının sevk 

irsaliyesi düzenlemesi ve malla birlikte satıcıya göndermesi gerektiğini,231 

kabul etmiştir. 

Sevk irsaliyesi; ekonomi içindeki mal hareketlerini düzenli olarak takip 

etmek, ticari malların nakledilmesi sırasında kontrolü sağlamak ve belge 

düzeninin daha sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla 

                                                 
229  Seviğ, “Vergi Hukukunda Yeni Belge Düzeni”, s. 22. 
230  Yılmaz, a.g.e., s. 64. 
231 Danıştay  7. D., 23.03.2004 tarih, E:2002/1235, K:2004/740 s.k.,  

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010.  
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düzenlenmektedir. Sevk irsaliyesi ile mal dolaşımı belgeye bağlanmakta ve 

bu belgelerle dolaşıma çıkan malın izlenmesi amaçlanmaktadır.232 

Vergi Usul Kanunu’nun 353.maddesi ikinci bendindeki düzenlemeye 

göre; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fış, giriş ve yolcu 

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

listesi ile Maliye Bakanlığı tarafından düzenleme zorunluluğu getirilen 

belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, 

düzenlenen belgelerin aslı ile örneği arasında farklı meblağlara yer 

verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespit edilmesi 

halinde, her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Sevk irsaliyelerinin 17.11.1990 tarih ve 20698 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan 206 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.1991 

tarihinden itibaren üç nüsha olarak düzenlenmesi ve en az iki nüshanın 

emtiayı taşıyan taşıtta bulundurulması öngörülmüştür. 

4.İrsaliyeli Faturalar 

211  Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,  mükelleflerin 

faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı 

kolaylaştırmak amacıyla, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin 

Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak  fatura ve sevk irsaliyesinin 

ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından "irsaliyeli fatura" adı 

altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiştir. 

Sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesinin 

beşinci bendinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın 

yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü 

derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı 

ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde, irsaliyeli fatura 

düzenleyebileceklerdir.  
                                                 
232 Seviğ, “Vergi Hukukunda Yeni Belge Düzeni”, s. 23. 
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İrsaliyeli faturada; faturayı düzenleyenin adı, ticari ünvanı, iş adresi, 

bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, malın nev'i, miktarı, fıyatı ve 

tutarı ile nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, 

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

numarası, düzenleme tarihi ve saati ile anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgilere yer 

verilecektir. Bu bilgilerin eksik olması halinde irsaliyeli fatura hiç 

düzenlenmemiş sayılacaktır. 

5. Serbest Meslek Makbuzu       

Serbest meslek makbuzu Vergi Usul Kanunu’nun 236 ve 

237.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunun 236.maddesine göre: "Serbest 

meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için iki nüsha 

serbest meslek makbuzu tanzim etmek bir nüshasını müşteriye vermek, 

müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir."  

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının mesleki 

faaliyetine ilişkin olarak yaptığı her türlü tahsilatı belgelendirmek için 

düzenlemek ve kullanmak zorunda olduğu bir belgedir. 

Serbest meslek makbuzu serbest meslek erbabının faaliyetine ilişkin 

her türlü tahsilatı için düzenlenir. Tahsilatın tutarının ne olduğu önemli 

değildir. Makbuzun düzenlenme anı, tahsilata bağlanmıştır. Bu makbuzlar, 

serbest meslek erbabı tarafından paranın alındığı anda düzenlenir ve 

imzalanır. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 67.maddesi yedinci fıkrasına 

göre; serbest meslek erbabı için bilgi sahibi olmaları kaydıyla, adlarına; 

kamu müesseselerine, icra dairelerine, bankalara, noter veya postaneye 

para yatırılması ve serbest meslek kazancı olarak doğan bir alacağın başka 

bir şahsa temliki (temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaksızın) veya 

müşterisine olan borcu ile takası da tahsil olarak kabul edilmiştir. 

Malın alınmış ya da hizmetin yapılmış olmasına rağmen serbest 

meslek erbabı tarafından makbuz verilmemesi halinde, mal ya da hizmet 
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alışını yapan, işlemin yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde karşı 

taraftan serbest meslek makbuzunun gönderilmesini talep edebilir. Buna 

rağmen makbuz gönderilmezse, taahhütlü ya da iadeli taahhütlü mektup ya 

da noter aracılığıyla ihtar gönderilerek makbuzun gönderilmesi istenir ve 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 günlük süre verilir. Buna rağmen makbuz 

gönderilmezse, alıcı, durumu bağlı bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak 

bildirir ve durum idare tarafından serbest meslek makbuzu vermemekte ısrar 

eden tarafa bildirilerek hakkında özel usulsüzlük cezası kesilir.233 

Serbest meslek makbuzlarında; makbuzu verenin adı, soyadı veya 

ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, müşterinin adı, soyadı, 

ünvanı ve adresi, alınan paranın miktarı, paranın alındığı tarih yazılır ve 

serbest meslek erbabı tarafından imzalanır (VUK m.237). 

6. Ücret Bordrosu ve Bordro Yerine Geçen Belgeler 

Ücret bordrosu Vergi Usul Kanunu’nun 238.maddesinde 

düzenlenmiştir. İşverenler yanlarında çalıştırdıkları kişilere her ay ödedikleri 

ücretleri belgelendirmeye ve bunu da ücret bordrosu dediğimiz belge ile 

yapmaya mecburdurlar. Ancak Gelir Vergisi Kanunu’na göre; vergiden muaf 

olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan 

ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. 

Ücret bordrolarında; hizmet erbabının adı, soyadı, ücretin alındığına 

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

ücreti, çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre, ücret üzerinden 

hesaplanan vergilerin ve kesintilerin tutarlarının yer alması gerekir. 

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

bordro, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar hazırlanıp tarihlenerek 

müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından 

imzalanır. 
                                                 
233  Özer, Doğan, Arıca, a.g.e., s. 136. 
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İşverenler bordroları bu saydığımız bilgi ve şartları sağlamak kaydıyla 

diledikleri şekilde düzenleyebilirler. Yani, bordroların anlaşmalı matbaalardan 

temin edilmesi ya da noter tasdikli olması zorunluluğu yoktur. 

Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerin ve 

3659 sayılı Kanun'a tabi müesseselerin ücret ödemelerinde kullandıkları 

belgeler de bordro yerine geçer (VUK m.239). 

7. Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, Sermaye Piyasası Aracı 
Kurumları ile İkrazatçılıkla Uğraşanların Faaliyetleri Sırasında 
Düzenleyecekleri Belgeler 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesinin Maliye Bakanlığı'na 

verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca, 07.09.1995 tarih ve 22397 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 243 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile bankalar, sigorta şirketleri ve acenteleri ile sermaye piyasası aracı 

kurumları ve ikrazatçılıkla uğraşanların faaliyetleri sırasında düzenleyecekleri 

belgeler ile ilgili olarak düzenlemeler yapılmıştır.  

a. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler 

Bankalar, yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin kayıtlarının 

dayanağı olan fatura yerine, dekont, hesap bildirim cetveli ve döviz alım 

satım belgesini, belirlenen şartlara uygun olarak düzenlemek 

zorundadırlar.234 

Bankalar, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında 

aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları 

hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla 

lehlerine tahakkuk edecek tutarları şartlara uygun olarak düzenlenmiş 

                                                 
234 Özer, Doğan, Arıca, a.g.e., s. 139-143. 
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dekontlarla belgeleyeceklerdir. Dekontların basımı için, anlaşmalı 

matbaalardan temini ya da notere tasdik ettirilmesi zorunluluğu yoktur. 

Dekontların seri ve sıra numaraları bilgisayar veya numaratör kullanılarak 

dekonta düzenlendiği sırada kaydedilebilecektir. 

Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenir ve bu örneklerde; banka 

(ve şube) adı, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası, müşterinin adı, soyadı, 

ünvanı, varsa vergi dairesi ve vergi numarası, düzenleme tarihi, birim kodu, 

seri ve sıra numarası, satılan emtia veya yapılan hizmetin nevi ve tutarı yer 

alır. 

Hesap bildirim cetvelleri (ekstreler), 246 No'Iu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği'ne göre; bir, üç, altı ay ve bir yıl gibi belirli hesap devreleri 

itibariyle devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetvelleri (ekstreler) ile 

bildirilmesi mutad olan faiz, hizmet bedeli, komisyon ve masrafları için 

dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartıyla vergi bildirim cetvelleri 

düzenlenebilecektir. 

Bankalar döviz alım satım işlemlerini T.C. Merkez Bankası tarafından 

belirlenen esaslara uygun olarak düzenleyecekleri döviz alım-satım belgeleri 

ile belgelendireceklerdir. 

b. Sigorta Şirketleri ile Acenteleri Tarafından Düzenlenecek Belgeler 

Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçeleri (zeyilnameler 

dahil) Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına 

alınmış olup, sigorta şirketleri bu poliçeler ve ek belgelere (zeyilnamelere) 

konu işlemlere ait tutarlar için ayrıca fatura düzenlemeyeceklerdir. 

Sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan 

hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri, sigorta şirketleri tarafından 

düzenlenecek "Sigorta Komisyon Gider Belgesi"ne istinaden kayıtlara 

alınacaktır. 
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Acenteler ve prodüktörler bu bedeller için ayrıca fatura 

düzenlemeyecekler ve bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine 

verilecek sigorta komisyon gider belgesine istinaden kaydedeceklerdir.235 

c. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek 
Belgeler 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Aracılık Faaliyetinde 

Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların Faaliyetlerine ve Yetkilendirilmelerine 

İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 48.maddesinde, aracı kurumların 

kullanacakları defter ve belgeler belirlenmiş ve bu kuruluşların kullanmak 

zorunda oldukları belgelerle ilgili olarak yapılacak düzenlemelere uymaları 

gerektiği belirtilmiştir. 

Buna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan (V) 

Seri/6 Numaralı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında 

Tebliğ’de, aracı kuruluşların bu faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlemek 

zorunda oldukları belgeler ile muhasebe işlemlerinde uygulanacak esaslar 

açıklanmıştır. 

Söz konusu tebliğin 6.maddesi ile aracı kuruluşlar tarafından 

düzenlenmesi öngörülen işlem sonuç formları, Vergi Usul Kanunu uyarınca 

düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır.236 

d. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler 

Hazine Müsteşarlığı tarafından 21.12.1994 tarih ve 22148 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İkrazatçılık Faaliyetleri 

Hakkında Yönetmelik’in 8.maddesinde, sözü edilen yönetmelik hükümleri 

uyarınca ikrazatçılık faaliyetinde bulunanların bu işlemleri için düzenlemek 
                                                 
235 Özer, Doğan, Arıca, a.g.e., s. 144. 
236 Özer, Doğan, Arıca, a.g.e., s. 145. 
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zorunda oldukları ödünç sözleşmelerinin müteselsil seri numarası taşıyacağı 

ve Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen matbaalarda bastırılacağı belirtilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesinin Maliye Bakanlığı'na 

verdiği yetkiye dayanılarak, ikrazatçıların borç verdikleri gerçek ve tüzel 

kişilerle yapacakları ödünç sözleşmeleri Vergi Usul Kanunu uyarınca 

düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. 

8. Taşıma İrsaliyesi 

Taşıma irsaliyesi, Vergi Usul Kanunu’nun 240/A maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; ücret karşılığında eşya nakleden 

bütün gerçek ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için kanunda sayılan bilgileri 

içeren, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak 

zorundadırlar. 

Taşıma irsaliyeleri de ya anlaşmalı matbaalardan temin edilmiş ya da 

noterden tasdik edilmiş olmak zorundadır.Taşıma irsaliyeleri üç nüsha olarak 

düzenlenir. Bir örneği eşyayı taşıtana, bir örneği eşyayı taşıyan aracın 

sürücüsüne veya kaptanına verilir ve diğer örnek de taşımayı yapan 

nezdinde saklanır. Nakliye komisyoncuları ve acenteleri de taşıma irsaliyesi 

düzenlemek zorundadırlar. Taşıma irsaliyesi ücret karşılığı taşıma yapan 

kişileri kontrol etmeye yönelik bir belgedir.237 

Taşıma irsaliyeleri ile sevk irsaliyeleri birbirine karıştırılmamalıdır. 

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığı eşya nakleden gerçek veya tüzel kişilerce 

düzenlenirken, sevk irsaliyesi mükellefin kendi emtiasını taşıması halinde 

düzenlenir. Mükelleflerin kendilerine veya müşterilerine ait bir emtiayı ücret 

karşılığı taşıtmaları halinde ise kendileri sevk irsaliyesi, emtiayı taşıyan ise 

taşıma irsaliyesi düzenleyecektir. 

                                                 
237 Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Ankara, Yaklaşım 

Yayıncılık, 2007, s. 109. 
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9. Ambar Tesellüm Fişi 

Maliye Bakanlığı, taşıma irsaliyesinin düzenlenmesi sırasında 

meydana gelen birtakım sorunları gidermek amacıyla 173 No’lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile 03.04.1986 tarihinden itibaren bazı nakliyat 

ambarları tarafından taşıma irsaliyesinden önce bir ambar tesellüm fişi 

düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. 

Nakliyat ambarları, daha sonra nakledilmek üzere ambara teslim 

edilen ve birden fazla kişinin mallarının bir arabayla taşınmasının söz konusu 

olduğu durumlarda, gerekli bilgileri taşıyan müteselsil ve sıra numarası 

dahilinde teselsül ettirilen üç nüsha ambar tesellüm fişi düzenleyeceklerdir. 

Bu nüshalardan biri malı taşıttırana, bir nüshası malı taşıyan aracın sürücüsü 
veya kaptanına verilir. Diğer nüsha ise, nakliyat ambarında saklanır. 

Bunlardan taşıttıran nezdinde kalan nüsha, taşıma irsaliyesi örneği yerine 

geçer. 

Danıştay 4. Dairesi bir kararında; Vergi Usul Kanunu'na göre ambar 

tesellüm fişinin, düzenlenmesi zorunlu belgeler arasında yer almadığı, ambar 

tesellüm fişi düzenleme ve kullanma zorunluluğunun 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu'nun mükerrer 257. maddesindeki yetkiye dayanılarak Maliye  

Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle getirildiği, ambar tesellüm fişinin eksik 

düzenlemesi veya hiç düzenlenmemesi sonucu ceza kesileceği hakkında 

kanunda herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve idari düzenlemelerle ceza 

tayininin hukuken mümkün bulunmadığını,238 kabul etmiştir.  

10. Yolcu Listesi 

Yolcu listeleri Vergi Usul Kanunu’nun 240/B maddesinde 

düzenlenmiştir. Şehirlerarası yapılan yolcu taşımalarında Kanunun 

233.maddesine göre; bilet kesmek zorunda olan mükellefler, taşıtların her 
                                                 
238 Danıştay  4. D., 31.12.2000 tarih, E:1999/4358, K:2000/1636 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010.  
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seferi için müteselsil sıra ve seri numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde 

gösteren yolcu listeleri düzenlerler. 

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesiyle 

kendisine verilen yetkiyi kullanarak 206 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile 01.01.1991 tarihinden itibaren düzenlenecek yolcu listelerinin üç 

nüsha olarak düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunlardan bir nüshası 

işyerinde kalacak, diğer iki nüsha ise yolcu taşıyan araçta bulundurulacaktır. 

Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından 

kesilmesi halinde yolcu listeleri dört nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası 

da bu kimseler tarafından saklanır. 

11. Günlük Müşteri Listesi 

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

planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri 

listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar. Bu listelerde; mükellefin adı, 

soyadı, varsa unvanı ve adresi, oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin 

adı, soyadı ve oda ücreti, düzenleme tarihi bulunur. Bu listelerin ya anlaşmalı 

matbaalardan temin edilmiş olması ya da bir aslının noter tasdikli olması 

gerekir. 

12. Adisyon 

Adisyon, gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinin, sunulan 

hizmetin ve emtianın cins ve niteliğini gösterecek şekilde düzenlemek 

zorunda oldukları belgelerdir. Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesi 

ile verilen yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı’nca düzenlenmesi zorunlu 

belgeler arasına alınan adisyonların çıkarılan 185, 200 ve 298 Sıra No'lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile kullanımlarına ilişkin esas ve usuller 

belirlenmiştir. 
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Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı 

esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, 

gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler 

adisyon kullanmak mecburiyetindedir.  

Ancak, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi 

işletmeler, sadece çay, kahve ve meşrubat satımı yapan kahvehane, çay 

ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet 

işletmeleri ile özel kredi kartıyla takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, 

otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmasına gerek 

bulunmamaktadır.  

13. Reçete 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesinin verdiği yetkiye 

dayanarak Maliye Bakanlığı, 191 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

ile 01.06.1989 tarihinden itibaren, özel muayenehane, özel poliklinik, özel 

hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce (diş hekimleri dahil) özel 

muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteleri, Vergi Usul Kanunu uyarınca 

düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına almıştır. 

Özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda 

çalışan hekimlerce düzenlenen reçeteler, sadece defterdarlıkla anlaşmalı 

matbaalara bastırılarak kullanılacaktır.  

14. Standart Yapı Ruhsatı 

07.08.1991 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 210 Sıra No'lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliği ile belediyelere, Türk Standartları Enstitüsü 

tarafından hazırlanan "Yapı Ruhsatı" belgesi kullanma zorunluluğu 

getirilmiştir. 
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Kullanımına 01.11.1991 tarihinde başlanılan yapı ruhsatları, bir asıl 

olmak üzere üç nüsha düzenlenir. Ruhsatın aslı, bunu onaylayan belediye 

tarafından yapı sahibine verilir. Bir nüsha belediyede kalır, ikinci nüsha 

Maliye Bakanlığı'na, son nüsha ise Devlet İstatistik Enstitüsü’ne gönderilir. 

15. Muhabere Evrakı 

Muhabere evrakı Vergi Usul Kanunu’nun 241.maddesinde 

düzenlenmiştir. Tacirlerin her çeşit ticari işlemleri dolayısıyla yazdıkları ve 

aldıkları mektuplar (telgraflar ve hesap özetleri dahil) muhabere evrakını 

oluşturur. Gönderilen ve gelen muhabere evraklarının işlerin gereğine göre 

dosyada saklanması zorunludur. 

16. Kıymetli Evrak 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 241.maddesine göre; mükelleflerin 

sattıkları mal ya da yaptıkları işler sebebiyle ortaya çıkan alacak ve borçları 

için bono ve poliçe düzenlemeleri halinde, bunların Türk Ticaret Kanunu 

uyarıca bulunması gereken bilgiler yanında, müteselsil seri ve sıra numarası, 

alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 

numarası gibi bilgileri de içermesi gerekir. 

17. Döviz Alım Satım Belgesi 

Döviz alım satımı yapan müesseselerin yaptıkları her işlem için belge 

düzenlemeleri ve bir nüshasını müşteriye vermeleri zorunludur (VUK m.227). 

210 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlenecek 

döviz alım ve döviz satım belgelerinde, T.C. Merkez Bankasınca yayımlanan 

genelgelere göre bulunması zorunluluğu getirilen bilgilere ilave olarak, 
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belgeyi düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi 

ve hesap numarasının da bulunması zorunludur. Döviz alım ve satım 

belgeleri en az iki örnek olarak düzenlenecektir. Bu belgelerin ikiden fazla 

örnek olarak düzenlenmesi halinde her birinin kaçıncı örnek olduğu 

belirtilecektir. Döviz alım ve satım belgelerinin yukarıda sayılan bilgileri 

taşıması şartıyla bilgisayar kullanmak suretiyle düzenlenmesi de mümkün 

bulunmaktadır.  

Döviz alım ve satım belgeleri (bilgisayarla düzenlenenler dahil), 

defterdarlıklarla anlaşması bulunan matbaalara bastırılmak veya noterlere 

tasdik ettirilmek suretiyle kullanılacak ve bu belgelerde belirli bir ölçü 

aranılmayacaktır.  

18. Diğer Belgeler 

Kanuni defter kayıtlarını tevsik eden belgeler arasında, Vergi Usul 

Kanunu’nda düzenlenmesi ve alınması zorunlu tutulanlar dışında yer alan 

belgeler de vardır. Bunlar yapılan işleme ilişkin olarak düzenlenen veya olayı 

temsil eden ve ispatında kullanılan belgelerdir. Vergi Usul Kanunu gereğince 

birer tevsik unsuru olarak hüküm ifade eden diğer belgeler; mukavelename, 

taahhütname, vekaletname, mahkeme ilamı, ihbarname, karar örnekleri, 

vergi makbuzları ve diğer vergi evraklarıdır (VUK m.242). 

F. Elektronik Defter, Kayıt ve Belgeler 

Bilişim teknolojisinin mal ve hizmet üretiminde yoğun olarak 

kullanılmaya başlanması ile zamandan tasarruf etme, işlem maliyetlerinde 

azalma, işlemlerin hızlanması, depolama masraflarının en aza indirilmesi ve 

tam zamanında üretim yapılması gibi pek çok fayda elde edilmeye 

başlanmıştır. Şirketlerin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü olumlu yönde 

etkileyen tüm bu gelişmelerin gerçek anlamda kendisinden beklenen faydayı 
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göstermesi, hukuksal altyapının gelişmelere uygun hale getirilmesi ile 

sağlanabilecektir. Hukuksal altyapıda yeni gelişmelere uygun şekilde 

yapılacak yeniliklerin, ekonomiyle çok yakından ilgili olan vergi hukukunda da 

başlaması kaçınılmazdır. Bilişim teknolojisinin Türk vergi hukukundaki ilk 

yansımalarını 25.05.1995 tarihinde 4108 sayılı Kanun ve 22.07.1998 

tarihinde 4369 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 175, 256 ve mükerrer 

257.maddelerinde görmek mümkündür.239  

Vergi Usul Kanunu’nun 175.maddesine 4108 sayılı Kanun'un 

dördüncü maddesiyle eklenen fıkra hükmü ile Maliye Bakanlığı'na, muhasebe 

kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu 

bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken 

kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile 

standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 4369 sayılı Kanun'un 5.maddesi ile değişik 

mükerrer 257.maddesinin üçüncü bendi şu şekildedir: ”Tutulması ve 

düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro filmi, mikro fiş veya 

elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında 

saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde 

tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya 

muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu 

getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, Maliye 

Bakanlığı yetkili kılınmıştır.” 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesinde bilişim teknolojisinin 

gelişmesine paralel olarak 30.07.2003 tarih ve 4962 sayılı Kanun, 16.07.2004 

tarih ve 5228 sayılı Kanun ve 03.07.2005 tarih ve 5398 sayılı Kanunla yeni 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemelerden sonra Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

257.maddesinin dördüncü bendi şu şekildedir: “Bu Kanunun 149. maddesine 

                                                 
239 Hasan Aykın, “Türk Vergi Hukukunda Elektronik Defter Belge ve Kayıt Kavramları”, 

Yaklaşım,  S.110, Şubat 2002, s. 138. 
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göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi 

beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik 

araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik 

bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki 

verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında 

izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin 

aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi 

çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, 

kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen 

beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri 

mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname 

gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ 

etmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye, Maliye Bakanlığı yetkili 

kılınmıştır”. 

Ayrıca 03.07.2005 tarih ve 5398 sayılı kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 

mükerrer 257.maddesine eklenen fıkra ile; “Kanuni süresi geçtikten sonra 

kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik 

ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi 

ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik 

ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye 

elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin 

muhatabına tebliği yerine geçer”, hükmüne yer verilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesinde yapılan 

düzenlemeye paralel olarak Vergi Usul Kanunu’nun “Defter ve Belgelerle 

Diğer Kayıtlarda İbraz Mecburiyeti'' başlıklı 256.maddesinde 4369 sayılı 

Kanun'un 4.maddesiyle değişiklik yapılmıştır. Maddenin değişen hali şu 

şekildedir: "Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 

257.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 
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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”. 

Vergi Usul Kanununda yapılan bu değişiklikle kağıda dayalı defter, 

belge ve kayıtlarla elektronik ortamda tutulan defter, kayıt ve belgelere eşit 

muamele yapılması hüküm altına alınmıştır. Bu suretle ispat ve delil 

hükümleri açısından vergi hukukumuzda büyük bir açılım getirilmektedir.240 

Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin vergi hukukuna yansımaları genel 

tebliğler ile olmuştur. Kanun ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiler 

kapsamında yeni düzenlemeler yapılmış ve günün ekonomik koşulları 

doğrultusunda yeni uygulamalar öngörülmüştür.  

Elektronik defter, belge ve kayıtlarla ilgili bir düzenleme de, 4731 

sayılı Kanun'un 4/E fıkrası ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

242.maddesinin "Elektronik Cihazla veya Tayin Olunan Usulle Belge 

Düzenleme" şeklindeki başlığı "Elektronik Ortamlardaki Kayıtlar ve 

Elektronik Cihazla Belge Düzenleme" şeklinde değiştirilmiş, aynı zamanda 

maddeye aşağıdaki fıkra hükmü eklenmiştir: "Elektronik defter, şekil 

hükümlerinden bağımsız olarak bu kanuna göre tutulması zorunlu olan 

defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar 

bütünüdür. Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu kanuna 

göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik 

kayıtlar bütünüdür. Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik 

defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi 

mümkün olan en küçük bilgi öğesini ifade eder. Bu Kanun'da ve diğer vergi 

kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümler 

elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, 

elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin 

usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.” 
                                                 
240 Fehmi Başaran, “Elektronik Kayıt ve Belgelerin Türk Hukuk Sistemindeki İspat ve Delil 

Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, S.251, Temmuz 2002, s. 13. 
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04.06.2008 tarih ve 5766 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile  Vergi 

Usul Kanunu mükerrer 242.maddesinin son fıkrası; “Maliye Bakanlığı; 

elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, 

muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve 

düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik 

ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer 

alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi 

iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının 

gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim 

esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan 

özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, 

bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul 

ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik 

imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkilidir. Bu 

Kanunun vergi mahremiyetine ilişkin hükümleri, bu kapsamda kurulan 

şirketin ortak, yönetici ve çalışanları hakkında da uygulanır,” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Bu düzenlemeler ile elektronik defter, elektronik belge ve elektronik 

kayıt kavramları Türk vergi hukukunda yer almış ve bunlara ilişkin uygulama 

için Maliye Bakanlığı'na geniş yetkiler verilmiştir. 

05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 397 

Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile faturanın elektronik ortamda 

düzenlenmesine ilişkin  usul ve esaslar belirlenmiştir. 

G. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz 

Defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz edilmesi hususları Vergi Usul 

Kanunu’nun 253 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuna göre; 

defter tutmak zorunda olanlar tuttukları defterlerle belgeleri, ilgili bulundukları 

yılı izleyen takvim yılından başlayarak beş yıl süreyle saklamak 
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zorundadırlar. Defter tutmak zorunda olmayanlar da almak zorunda oldukları 

fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını yine aynı süreyle saklamak 

zorundadırlar. Mükellefler, saklamak zorunda oldukları bu defter ve belgeler 

ile bunların anlaşılmasını sağlayan veya bunlarla ilgili olan her türlü bilgi ve 

şifrelerle bilgisayar kayıtlarının da muhafaza süresi içerisinde yetkili makam 

ve memurların talebi üzerine ibraz etmek zorundadırlar.241 

Bu maddelerdeki muhafaza ve ibraz ödevine uyan vergi mükellefleri, 

defter tutma ve belge düzenine uygun davranma ödevini eksiksiz yerine 

getiren vergi mükellefinin yararlandığı korumadan yararlanırlar. Buna 

karşılık, bu ödevlerin kanunda belirtildiği biçimde yerine getirilmemesi, vergi 

mükellefini defter tutma ve belge düzenine uyma ödevini yerine getirmeyen 

vergi mükellefinin katlanmak durumunda kaldığı ispat külfeti ile karşı karşıya 

bırakır.242 

Ayrıca mükellef bir mücbir sebep hali nedeniyle defter ve belgelerini 

ibraz edemese dahi bu durum ibraz yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmayacağından ticari icaplara göre emtia satın aldığı kişiyi bilmek 

durumunda olan alıcı gerekli girişimleri yaparak emtia alımına ilişkin 

belgelerin mevcudiyetini her zaman ispat olanağına sahiptir. 

Danıştay, kanunen tutulması zorunlu defterlerin ibraz edilmesine 

karşın, bu defterlerdeki kayıtların dayanağı olan belgelerin ibraz edilmemiş 

olmasını da re’sen takdir nedeni olarak görmektedir.243  

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan saklama süresi, vergilendirme 

zamanaşımı ve vergi inceleme süresi ile aynıdır. Bunun nedeni ise 

zamanaşımı süresi içinde yapılacak inceleme ve vergilendirme işlemlerinde 

defter ve belgelerin kanıt olma özelliğinden yararlanmaktır.244 

                                                 
241 Yılmaz, a.g.e., s.66. 
242 Candan, “Vergi Yargısında İspat VIII”, s. 67-68. 
243 Turgut Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 

2006, s. 83, Danıştay 9.D., 26.05.1998 tarih, E:1997/2792,K:1998/2160, Danıştay Dergisi, S. 
99, s. 453. 

244 Bayraklı, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, s. 97. 
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Danıştay 9. Dairesi bir kararında; Marmara Bölgesinde meydana 

gelen depremler nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin bölgede yaşayan 

yükümlüler bakımından beyanname vermek, vergi ödemek gibi eylemlerde 

kolaylık sağlama ve zaman kazandırma ile hak kaybına engel olma amacıyla 

getirildiği, vergi idaresi bakımından ise Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen 

tarh zamanaşımı ve yasal defter ve belgelerin muhafaza süresi gibi sürelere 

yönelik ve idare lehine uygulama kabiliyeti taşıyan bir düzenleme içermediği, 

bu nedenle yükümlüler lehine ve beyanname verme, ödeme gibi vergi 

ödevleri için getirilen mücbir sebep halinin idare lehine ve tarh zamanaşımı, 

defter ve belge muhafaza süresi gibi süreleri de kapsayacak şekilde 

düşünülmesinin ve uygulanmasının mümkün olmadığını,245 kabul ederek 

mücbir sebep halinde mükellef lehine, idare aleyhine düşünüp defter ve 

belge saklama ve ibraz süresinin uzatılması yönündeki kararı bozmuştur.  

İşini bırakan mükellefler, notere tasdik ettirmiş veya anlaşmalı 

matbaalara bastırmış oldukları belgelerden, kullanılmamış olanlar ile en son 

kullandıkları ciltleri, işi bırakma bildiriminde bulunacakları süre içinde bağlı 

oldukları vergi dairesine ibraz ederek kullanılmamış belgelerin iptal 

edilmesini sağlamaları gerekmektedir.246 

H. Özel Sözleşmeler 

Vergi Usul Kanunu’nun 8.maddesi üçüncü fıkrasına göre: "Vergi 

kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya 

vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz." 

Kanunun bu hükmü karşısında mükelleflerin yapmış oldukları özel 

sözleşmelerin mükellef lehine delil değerleri yoktur.  

                                                 
245 Danıştay 9. D., 07.06.2007 tarih, E:2007/507, K:2007/2230 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010.  
246 Arslan, a.g.e., s. 149. 
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Ancak, arama sırasında ele geçen ya da başkası tarafından ibraz 

edilen böyle sözleşmeler, mükelleflerin karşılıklı denetimleri açısından yararlı 

olabileceği gibi mükellef aleyhine delil de olabilir.247 

Vergiyi doğuran olay genelde bir özel hukuk ilişkisine dayanır. Bu 

nedenle de Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenleme yükümlülüğünü 

düzenleyen hükümlerinin izin verdiği ölçüde, bu ilişkileri düzenleyen özel 

hukuk işlemlerinin (sözleşme, senet, ibraname, noter belgesi, makbuz vs.), 

vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti 

hakkında delil olarak kullanılmalarına hukuken engel yoktur. Örneğin; kira 

sözleşmesi, noterde yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, 

vekaletname vs. vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

ispatlanmasında sıkça kullanılmaktadır.248  

I. Karineler 

Karine, varlığı bilinen olumlu ya da olumsuz bir olaydan, diğer olumlu 

ya da olumsuz bir olayın veya bir hukuksal durumun varlığı ya da yokluğu 

hakkında sonuç çıkarmaya ortam sağlayan bir kuraldır.249 Yani karine, belli 

bir olaydan, belli olmayan bir olay için çıkarılan sonuçtur. Karineler, ispat 

yüküne ilişkin genel kuralın istisnaları arasında yer alırlar. Karine oluşturan 

bir olaya dayanarak lehine sonuçlar çıkaran taraf, bu olayı ispat etmek 

zorunda değildir, o sadece karineyi ileri sürmekle yetinecektir. 

Karine, neticede delil getirme serbestisini bertaraf edebileceği için iyi 

bir usul sayılamaz, uygulamada sağladığı kolaylıktan dolayı kanun 

koyucunun kabul ettiği, sakıncaları da olan bir yoldur. Ayrıca karine usulünde 

                                                 
247 Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 205. 
248 Turgut Candan, “Vergi Yargısında İspat VI”, Maliye Postası, S. 236, 1 Temmuz 1990, s. 60. 
249 Şeker, a.g.e., s. 220. 
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tarafsızlık yoktur. Kanun, bir konuda karine koyarsa sonuçta o tarafı kayırıyor 

demektir.250 

Karine, belli olan bir olaydan belli olmayan bir olay için çıkarılan sonuç 

olup bu sonuç, hakim tarafından çıkarılabileceği gibi kanun tarafından da 

çıkarılabilir. Bu açıdan karineler ikiye ayrılır. Bunlar fiili ve kanuni karinelerdir. 

1. Fiili Karineler 

Fiili karineler, belli bir olaydan, belli olmayan diğer bir olay için hakim 

tarafından çıkarılan sonuçlardır. Fiili karinelere yaşam deneyi (hayat 

tecrübesi) kuralları da denir. Fiili karine lehine olan taraf, o hususu ispat 

etmiş sayılır.251 Ancak, karşı taraf fiili karinenin aksini iddia ve ispat edebilir. 

Fiili karineler, tarafların olaya ilişkin iddialarının doğruluğu veya bir 

delilin güvenilebilirlik derecesi hakkında hakimin kanaat edinmesine yarayan 

ve yaşam deneylerinin ortaya koyduğu değer hükümleridir. Fiili karinelerin 

gerçek hukukla ilgisi yoktur.252 Bunlar, hakimin delilleri değerlendirmedeki 

serbestliği kuralı sayesinde hakim tarafından göz önüne alınabilirler. Asıl 

işlevi, hakimin gösterilmiş bir delilin güvenilirlik derecesini fiili karineye göre 

belirlemesidir.  

Burada, ispat edilmesi gereken esas olayın meydana geldiği 

hususunda hakimin kanaat edinmesine yardımcı olan diğer olaylar, ispatı 

kolaylaştıran birer dolaylı ispat vasıtasıdır. Kısacası; ispat edilecek olayın 

gerçek olduğu ihtimalini doğuran ve hayat tecrübeleri ile mantık kurallarına 

göre hakime bu olayın meydana geldiği hususunda yeterince kanaat veren 

fiili karineler, birer emare delili teşkil etmektedir.253 

                                                 
250  Faruk Erem, Ceza Yargılaması Hukuku, Ankara, Işın Yayıncılık, 1986, s. 366. 
251  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 428. 
252  Şeker, a.g.e., s. 243. 
253    Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 220. 
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2. Kanuni Karineler 

Kanuni karineler, belli bir olaydan, belli olmayan bir olay için kanun 

tarafından çıkarılan sonuçlardır. Bu özellikleri nedeniyle de kanun ile belirtilen 

varsayımlar olarak nitelendirilmektedirler.254  Kanuni karineler,  ispat yüküne 

gerçek bir istisnadır. Çünkü karine lehine olan taraf o olayı ispat etmekle 

yükümlü değildir.255 

Kanuni karinelerin kabulü ile belirli durumlarda istikrar sağlamak ve 

uyuşmazlıkları kısa sürede çözüme kavuşturmak amacı güdülmektedir.256 

Kanuni karineler de kendi içlerinde, kesin kanuni karineler ve adi 

kanuni karineler olmak üzere ikiye ayrılırlar.               

a. Kesin Kanuni Karineler 

Bazı kanuni karineler kesindir ve karşı taraf bunların aksini ispat 

edemez. Yani bu karinelerin aksi ispat edilemez. Bunlara kesin kanuni 

karineler denir. Örneğin; alacağa ait senedin borçlunun elinde bulunması 

borcun ödendiğine dair bir karinedir veya bir kimse tapu siciline kayıtlı olan 

bir durumu bilmediğini ileri süremez. 

Vergi hukukunda kesin kanuni karinelere vergi idaresi lehine sıkça 

başvurulmaktadır. Örneğin; Gelir Vergisi Kanunu’nun 73.maddesinde 

düzenlenen emsal kira bedeli esası kesin kanuni karinelerdendir. 

Ayrıca gayrimenkullerin el değiştirmesinde söz konusu olan vergilerde, 

matrah, gayrimenkulün rayiç bedelidir. Bu halde de rayiç bedel, kesin bir 

kanuni karinedir. Mükellef, herhangi bir ispat aracı ile gayrimenkulün el 

değiştirme işleminin rayiç bedelinin altında gerçekleştiğini ispat edemez.257 

                                                 
254   Tezel, a.g.m., s. 10. 
255 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 429.  
256 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 222. 
257 Tezel, a.g.m., s. 14. 
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(1) Emsal Kira Bedeli Esası 

Emsal kira bedeli esası, Gelir Vergisi Kanunu’nun 73.maddesinde 

düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre; kiraya verilen mal ve hakların 

bedelleri  emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının 

yararlanmasına sunulan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların 

kirası sayılır. 

Emsal kira bedeli, esasında kesin bir kanuni karinedir. Aksi ispat 

edilemez. Ancak Danıştay'ın vermiş olduğu kararlarda, emsal kira bedeli 

esası kesin değil de adi karine niteliğine dönüşmüştür. Çünkü, Danıştay'ın 

görüşüne göre; mükellefler, elde ettikleri kira bedelinin emsal kira bedelinden 

düşük olduğunu ispat ettikleri takdirde, emsal kira bedeli esası 

uygulanmayacaktır.258 

(2) Hayat Standardı Esası 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 116.maddesinde düzenlenen hayat 

standardı esası, en son 1998 yılında uygulanmış ve 1998 yılı sonunda 

yürürlükten kaldırılmıştır. 1999 yılında uygulanmayan hayat standardı esası 

bir yıl aradan sonra 4605 sayılı Kanunla tekrar yürürlüğe girmiştir. 2000 yılı  

gelirlerine uygulanmak üzere  hazırlanan 4605 sayılı Kanun 30 Kasım 2000 

tarih ve 24246 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Hayat standardı esası, mükellefin beyanının, yaşam düzeyini gösteren 

kriterler için belirlenen miktarların uygulanmasıyla bulunacak gelirden düşük 

olması durumunda, uygulanacak bir vergi güvenlik önlemidir. Bu esas genel 

olarak mükellefçe yapılan ya da en azından yapıldığı varsayılan harcama 

yapısından hareketle belirli bir gelir elde edildiği düşüncesine dayanmaktadır. 

                                                 
258  Candan, “Vergi Yargısında İspat III”, Maliye Postası, S.233, 15 Mayıs 1990, s. 54. 



 121

Mükellefin yüksek hayat standardına sahip olması durumunda, yüksek gelir 

elde ettiğini düşünmek doğaldır.259 

Hayat standardı esasında belli servet unsurları ve harcama durumları 

dikkate alınarak kişilerin, belli oranlarda gelir elde ettikleri kabul edilmekte ve 

buna göre kişiler vergilendirilmektedir. Buna göre mükellefler, sistemde hangi 

gelir dilimine giriyorlarsa o dilim mükellefin vergi matrahıdır ve bu dilime 

tekabül eden tutardan daha düşük bir tutarın matrah olarak bildirilmesi 

mümkün değildir. Ancak, kanun hayat standardı esasına göre kazancın 

tespitinde bazı gelirleri izah nedeni olarak kabul etmiştir. Örneğin; mükellef, 

eşinin de çalıştığını belgelendirdiği takdirde, bu geliri hayat standardı esasına 

göre bulunan matrahtan indirebilir. 

Hayat standardı esası, kesin kanuni karinedir, aksi ispat edilemez. 

Hayat standardı esasına tabi mükelleflerin beyan ettikleri gelirleri (zarar 

beyan edilmesi hali dahil), Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 58.maddesinde 

belirtilen hayat standardı temel ve ilave göstergelerinin toplamından düşük 

olamaz. 

b. Adi Kanuni Karineler 

Adi kanuni karineler, aksi ispat edilebilen ancak aksi ispat edilinceye 

kadar geçerli kabul edilen karinelerdir. Karine aleyhine olan taraf, karinenin 

aksini ispat edebilir. Örneğin; bir borç taksidi ile ilgili olarak, alacaklının 

borçluya makbuz vermesi, ondan önceki ay taksitlerinin alındığı hakkında 

karine teşkil eder. Ancak alacaklı bunun aksini ispat edebilir. Kurumlar 

vergisinde düzenlenmiş olan örtülü kazanç ve örtülü sermayeye ilişkin 

hükümler de adi kanuni karinelerdendir. 

Vergi hukukunda karineler daha çok adi karineler şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Bunlar; ilk görünüş karinesi, vergiyi doğuran olayların iktisadi, 

                                                 
259 Doğan Şenyüz, Türk Vergi Sistemi, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, Bursa, Ezgi 

Yayınları,  Eylül 1996, s. 239. 
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ticari ve teknik icaplara ve hayatın doğal akışına göre gelişmiş olması 

karinesi, işe başlama belirtileri ve örtülü sermaye-örtülü kazançtır. 

(1) İlk Görünüş Karinesi 

Vergi Usul Kanunu’nun İkinci Kitabı "Mükellefin Ödevleri" başlığını 

taşımaktadır. Mükellef bu bölümde düzenlenen esaslara göre, mükellefiyetle 

ilgili ödevlerini yerine getirecektir. Mükelleflerin vergilendirme ile ilgili olayları 

belgeye bağlamak ve defterlerine kanunda öngörülen usul ve şekillere uygun 

olarak yansıtmak ödevleri vardır. Bu itibarla, beyanını defter kayıtlarına, bu 

kayıtları da usulüne uygun olarak düzenlenen belgelere dayandıran vergi 

mükellefi, beyanının ve defter kayıtları ile belgelerinin doğruluğu konusunda 

ilk görünüş karinesinden yararlanır. Bu karine mükellefin lehinedir. Bu 

karineyi çürütmek, diğer bir deyişle, beyanname, defter ve belgelerin gerçeği 

yansıtmadığını Vergi Usul Kanunu’nun  kendisine tanıdığı yetki ve araçları 

kullanarak ispat etmek yükü, vergi idaresine düşer. Vergi idaresi, bu konuda 

salt varsayımlara dayanarak vergilendirme yoluna gidemez. 

Mükellef belgelendirme ve defter düzenine uyma ödevlerini hiç yerine 

getirmezse ya da kanunlara uygun olarak yerine getirmezse; artık defter ve 

belgeleri sağlıklı bir incelemeye elverişli olmadığından vergilendirme 

açısından defter ve belgelerine dayanamaz, defter ve belge düzenine 

uymanın yarattığı ilk görünüş karinesinden yararlanamaz. Bu durumda ispat 

yükü mükellefe aittir.      

(2) Vergiyi Doğuran Olayların İktisadi, Ticari ve Teknik İcaplara ve 
Hayatın Doğal Akışına Göre Gelişmiş Olması Karinesi 

Vergi hukukunda geçerli olan ekonomik yaklaşım ilkesi doğrultusunda 

Vergi Usul Kanunu’nun  3.maddesi B bendinin üçüncü fıkrasında; “İktisadi, 

ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad 
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olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden 

tarafa aittir."denilmektedir. Bu ifadeden çıkan sonuca göre; kural olarak, 

vergilendirmeye dayanan olaylar hayatın olağan akışına göre normal ve 

mutad olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu karine, genel olarak vergi idaresinin 

lehine işleyen bir karinedir. Çünkü, vergilendirmeyi etkileyen olayların olağan 

dışı gelişmiş olduğu ve dolayısıyla vergi yükünün daha az olarak 

gerçekleştiği, genellikle mükellef tarafından ileri sürülür. Böyle bir durumda 

da ispat yükü mükellefe düşer. 

(3) İşe Başlama Belirtileri 

Vergi Usul Kanunu’nun 153-168 maddeleri arasında kimlerin vergi 

dairesine bildirimde bulunacağı, bildirimlerde uyulacak hususlar ve bildirim 

süreleri düzenlenmiştir. 

Vergi doğuran bir faaliyet yapan her şahıs ya da kurum, işe 

başlamadan önce kanunun aradığı şartları yerine getirmek zorundadır. 

Bildirim ile vergi olayına ilk adım atılmış olur. Yeni işe başlayacak olanlar bu 

durumu vergi dairesine önceden bildirecekler, vergi dairesi de bu işlemi 

yoklama ile tespit edecektir. İşyeri, adres değişiklikleri ile işi bırakmada da 

yine aynı şekilde vergi dairesine bildirimde bulunulmalıdır. 

Tüccarlar için işe başlama belirtileri; bir işyeri açmak (belirli bir yerde 

bilfiil ticari ve sınai faaliyete geçmek), işyeri açılmamış olsa bile ticaret 

siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolmak, kazançları basit usulde tespit 

edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaktır (VUK m.154). Serbest meslek 

erbabı için işe başlama belirtileri; muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel 

işyerleri açmak, çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette 

bulunduğunu ifade eden alametleri asmak, her ne şekilde olursa olsun 

devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak, 

serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere 

kaydolunmaktır (VUK m.155). 
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Bu hallerin var olduğu durumlarda mükellefler işe başladıklarını vergi 

dairesine bildirmemiş olsalar bile, kanunen işe başlamış sayılmaktadırlar. 

Kanunda sayılan bu işe başlama belirtileri sebebiyle hakkında işe 

başladığına dair karine bulunan mükellef, bu belirtilere rağmen işe 

başlamadığını ispat edebilir. Yani, kanunda sayılan bu belirtiler, aksi 

mükelleflerce ispatlanabilen adi kanuni karinedirler. Ancak, mükellef işe 

başlamadığını ispat edene kadar yukarıda saydığımız hususlar işe 

başlanıldığına dair delil teşkil eder. 

Bildirim ödevinin usulüne uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi, 

vergi mükellefini, bildirdiği durumun gerçek olduğunu ispatlama yükünden 

kurtarmaktadır.260 

(4) Örtülü Sermaye- Örtülü Kazanç 

Örtülü sermaye kavramı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

12.maddesinde: ”Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan 

kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları 

borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin 

üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.” hükmü 

ile tanımlanmıştır. 

Örtülü sermaye, adi kanuni karinedir. Kurumlar her zaman için 

sağladıkları borçların örtülü sermaye olmadığını ispat edebilirler. 

Örtülü kazanç ise 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (Mülga) 

17.maddesinde düzenlenmişti. Madde hükmüne göre; şirket ortaklarından ve 

ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerden, emsallerine göre yüksek veya 

düşük bedeller üzerinden ya da bedelsiz olarak alım-satım, imalat, inşaat, 

hizmet ilişkilerinde bulunulması, yüksek ya da düşük bedellerle kiralama 

yapılması ve faiz komisyon verilmesi, şirket ortaklarına, eşlerine, 

                                                 
260   Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 93. 
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çocuklarına, müdür ve memurlarına emsallerine göre yüksek aylık vs. 

verilmesi örtülü kazanç sayılmıştır. 

21.06.2006 tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. 

maddesinde ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

düzenlenmiştir. Bu hükme göre;  “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.” 

Örtülü kazanç da örtülü sermaye gibi adi kanuni karinedir. Örtülü 

kazanç elde ettiği iddia edilen kişiler bunun aksini her zaman ispat edebilirler. 

II. İDARE KESİMİNDE OLUŞAN DELİLLER 

Vergi Hukukunda gerek vergilendirme işlemleri safhasında gerekse 

vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözümü safhasında re'sen araştırma ilkesi 

geçerlidir. Re'sen araştırma ilkesi sadece vergi yargısına mahsus değildir. Bu 

ilke vergilendirme işlemleri safhasında da geçerlidir. Vergi hukukunun 

kamusal niteliği ve yükümlü ile devlet arasındaki vergi ilişkisinin kamu hukuku 

ilişkisi olması göz önünde tutulacak olursa vergi idaresinin de kendiliğinden 

araştırma yapabileceği ve yükümlü ile ilgili durumları re’sen nazara 

alabileceği kabul edilmektedir. Vergi idaresinin kendiliğinden yoklama, 

inceleme, arama işlemlerini yapabilmesi ve bilgi toplayabilmesine ilişkin 

hükümler re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğunun hukuki 

dayanaklarıdır.261 

                                                 
261 Atar, a.g.e., s. 178. 
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Vergi Usul Kanunu’nun vergi ceza sisteminde cezai olayların ortaya 

çıkarılması, araştırılması ve delil toplanmasında oluşturduğu denetim sistemi 

bir tür mali kolluk faaliyetidir.262 Vergi Usul Kanunu, vergi ile ilgili muameleleri 

yapmakla, yani vergiyi tarh ve tahakkuk ettirmekle görevli ve yetkili vergi 

idaresini göstermiştir. Bu amaçla bu idareye yoklama, inceleme, arama 

yapma gibi bazı olağanüstü yetkiler tanımıştır.263 

Vergi ilişkisi Devletle mükellef arasında bir alacak-borç ilişkisidir. Bu 

ilişki taraflara bazı ödevler yüklediği gibi bazı yetkiler de vermektedir. 

Mükellef vergi ilişkisinde haksızlığa uğradığını inanıyorsa yargı yoluna 

gidebilecektir. Devlette alacağını zamanında ve eksiksiz olarak tahsil 

edebilmesi için bazı yetkilerle donatılmıştır. Bu yetkilerin kullanılmasından 

önce alacağın sağlıklı bir şekilde saptanması gerekir. Bunun için de bazı 

bilgilere gereksinim duyar. Devlet bu bilgileri, yoklama, vergi incelemesi, 

arama ve bilgi toplama gibi yollarla elde edebilecektir.264  

İdare kesiminde oluşan delilleri;  yoklama fişleri, inceleme tutanakları, 

bilgi toplama, istihbarat arşivi, arama ve takdir komisyonu kararları başlıkları 

altında inceleyeceğiz. 

A. Yoklama Fişleri 

Yoklama fişi, Vergi Usul Kanunu’nun 127-133.maddeleri arasında  

düzenlenmiştir. Yoklama; mükellefiyetleri ve mükellefiyetle ilgili maddi 

olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir (VUK m.127). 

Yoklama vergilendirmeyi etkileyen ve vergi idaresinin bilgisi dışında 

kalan olgu ve bulguları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.265 

                                                 
262 Saban, a.g.e., s. 185. 
263 Candan, “Vergi Yargısında İspat VII”, s. 43. 
264 Kırbaş, a.g.e., s. 135 
265 Selim Kaneti, Vergi Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989, s. 165. 
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Yoklama yapılmasında hedeflenen amaçlar; mükellefiyet tesis 

ettirmemiş kişileri tespit edip mükellef yapma, vergi matrahına esas teşkil 

edecek bilgileri toplamak ve bu bilgilerin doğruluğunu araştırmak, 

vergilemede etkili olacak olayları yazılı olarak tutanak altına almaktır.266 Bu 

amaçla yapılan yoklama, içinde bulunulan yılın vergilendirmesinde fayda 

sağlayacağı gibi daha sonraki yıllarda yapılacak vergi incelemesini de 

başarılı kılacaktır.267 

Yoklamanın kapsamına; Maliye Bakanlığı'nca belirlenmiş usuller 

dahilinde özel yetki verilmiş olmak kaydıyla günlük hasılatı tespit etmek, 

3100 sayılı Kanunun kapsamına girip ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup uymadıklarını, bu cihazları 

belli edilmiş esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hasılatı 

tespit etmek, günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin işyerlerinde 

bulundurulup bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını, usulüne göre 

kayıt yapılıp yapılmadığını, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap 

eden belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp 

kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha asma veya 

kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek, kanuni defter ve 

belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden 

defter, belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak, nakil 

vasıtalarını, Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve 

taşıtta bulundurulması icab eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura ve sevk 

irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve 

malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit 

etmek, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta 

bulundurulmaması halinde bu belgelerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını 

trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli değilse tespitine kadar malı 

bekletmek ve muhafaza altına almak, hususları girmektedir (VUK m.127).  

                                                 
266 Uçar Demirkan, Kamusal Mali Denetim,Türkiye’de Uygulaması ve Eleştirisi, Maliye Tetkik   

Kurulu Yayını, Ankara, Damga Matbaası, 1977, s. 62. 
267 Arslan, a.g.e., s. 184. 
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Yoklama; vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili 

makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler ve vergi incelemesine 

yetkili olanlarca yapılır (VUK m.128). 

Yoklama her zaman yapılabilir. İşin özelliği yoklamanın gece 

yapılmasını da gerektirebilir. Bu durumda yoklama gece yapılır. Ancak, 

yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez (VUK m.130). 

Bunun sebebi; yoklamanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

Yoklamanın sonucunda bir fış düzenlenir ve yoklama sonuçları bu fişe 

geçirilir. Bu fiş tutanak mahiyetindedir. Yoklama fişleri iki nüsha olarak ve 

tarih de belirtilerek düzenlenir. Bu şekilde düzenlenen yoklama fişleri, 

yoklama yapılana ya da yetkili adamına imza ettirilir. Bunlar bulunmaz ya da 

bulunmalarına rağmen fişi imzalamak istemezlerse, durum fişe kaydedilir ve 

yoklama fişi, polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine 

imza ettirilir (VUK m.131). 

Hakkında yoklama yapılan kişinin yetkili adamı; umumi vekili, 

muhasebecisi, daimi personeli ve bunlara benzer kimselerdir. Yoklama 

muhatabının eşi tarafından imzalanan yoklama fişleri de geçerli kabul edilir. 

Danıştay kararlarında, yoklama fişlerinin, yalnızca vergi mükellefi veya yetkili 

adamının bilebileceği ya da bunlar tarafından kabul edildiğinde bir anlam 

taşıması mümkün bir hukuki durum veya işlemin tespitine ilişkin bulunması 

halinde, bunlar ya da bunların imzadan kaçınması halinde kanunda yazılı 

görevliler tarafından imzalanması gerekecektir. Buna karşılık, herkes 

tarafından bilinebilecek maddi bir olayın tespitine ilişkin bulunması halinde, 

bu olaya tanık olan veya orada bulunan kişi veya kişilerin ifade ve imzalarıyla 

düzenlenmesi, geçerli sayılabilmesi için yeterlidir.268 

İki nüsha olarak düzenlenen yoklama fişinin bir nüshası, yoklaması 

yapılan kişi ya da yetkili adamına bırakılır. Bunlar bulunmazsa bilinen 

adreslerine 7 gün içinde posta ile gönderilir. Yoklama fişlerinin ikinci nüshası 

ise vergi dairesine verilir (VUK m.132). 

                                                 
268   Candan, “Vergi Yargısında İspat V”, s. 57. 
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Yoklama fişi ile tespit edilen hususlar ileride vergi idaresi tarafından 

yapılacak tarh işlemine hazırlık mahiyetinde bir ön işlem niteliğindedir. 

Yoklama yapısı gereği bir zaman dilimine ait tespit olup sadece o andaki 

bilgilerin doğruluğu söz konusudur.269 Yoklama fişleri bizzat kendileri delil 

niteliğinde olmayıp mükellef ve mükellefiyetle ilgili olaylara ve ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğuna ilişkin belge, bilgi ve kayıtların tespitine 

yönelik belgelerdir. Bu belge, bilgi ve kayıtların da delil olarak kabul  

edilebilmeleri, yoklama fişlerinin kanunda öngörülen usul ve biçim kurallarına 

uygun olarak düzenlenmelerine bağlıdır. 

Yoklama fişi genellikle tespit tutanağı niteliğinde olmakla birlikte bazı 

durumlarda doğrudan ceza ihbarnamesi yerine geçer (VUK m.353/3).270  

B.  İnceleme Tutanakları 

1. Genel Olarak 

Vergi sistemimiz genel olarak mükellefin beyanına dayanmaktadır. 

Beyana dayanan sistemin başarısı da denetime bağlıdır. Bu sistemin başarı 

ile uygulanması, vergi hasılatının artması, vergi düşüncesinin ve vergi 

ahlakının oluşabilmesi vergi denetim işindeki örgütlenmenin iyi olmasına 

bağlıdır. Bu sistemin zorunlu unsuru ise vergi incelemesidir.271 

Yoklamada vergi idaresi mükellefiyete ilişkin maddi olayları, kayıtları 

ve konuları dış görünümleriyle araştırmaktadır. Vergi idaresi, vergi alacağını 

sağlıklı bir biçimde saptayıp tahsil edebilmek için mükellefiyetle ilgili daha 

ayrıntılı bir araştırma yapma gereği duyabilir ki buna vergi incelemesi 

                                                 
269 Saban, a.g.e., s. 188. 
270 Doğan Şenyüz, Vergi Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 2005, s. 119. 
271 Bekir Baykara, “Vergi İnceleme Elemanının Vergi Ceza Muhakemesindeki Yeri”, Vergi 

Dünyası, S.277, Eylül  2004,  s. 15. 
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denilmektedir.272 Vergi incelemesinin hem araştırma hem de önleme işlevi 

vardır.273 Vergi incelemesinde ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, saptamak ve sağlamak için her türlü işlemlere girişilmektedir. 

Vergi incelemesinde sadece defter ve belgelerin incelenmesi ile 

yetinilmemekte, tanık ifadesi, istihbarat arşivi bilgileri, maddi kontroller gibi 

araştırmalara girişildiği gibi, işletmelere dahil ekonomik değerlerin fiili 

envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken 

unsurların incelenmesine de gidilebilmektedir.274 

Vergi incelemesinin yalnızca mükelleflerce ibraz edilen belgeler 

çerçevesinde yürütülmesi insiyatifin hep mükellefte olmasına neden olacaktır. 

Vergi Usul Kanunu’nda 2365 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden sonra 

vergi incelemesinin tanımı ve kapsamı değiştirilerek ispat konusuna yeni 

boyutlar getirilmiş ve vergi inceleme yöntemlerinin değiştirilmesine zemin 

hazırlanmıştır. Bir işletmenin ticari ve teknik organizasyonuna göre elde 

etmesi gereken kazanç araştırılmadan, yalnızca defterlerdeki kayıtların 

izlenmesi ile yetinilmesi, inceleme görevinin tam olarak yapılmadığı anlamına 

gelir.  

Vergi Usul Kanunu’nda, ekonomik yaklaşım ilkesine dayalı serbest 

delil sistemine geçilmesini sağlayan kanuni düzenlemelerden sonra, defter, 

kayıt ve belgeler dışında yapılan vergi incelemesi, kuvvetli kanuni 

dayanaklara kavuştuğundan, incelemenin önemi artmıştır. 

Vergi inceleme elemanlarının inceleme görevlerini yerine 

getirebilmeleri için, defter, kayıt ve belge dışı inceleme yöntemlerine, 

tekniklerine başvurmaları, keyfi, tek yanlı araştırmalar yapmamaları, objektif 

olarak vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin ispatlanmasına yönelik 

tespitleri yapmaları gerekmektedir. Defter, kayıt ve belge dışındaki 

yöntemlerle yapılacak vergi incelemesinin hukuki bir sonuç doğurabilmesi 

                                                 
272    Kırbaş, a.g.e., s. 167. 
273 Abdurrahman Akdoğan, Vergi İncelemesi, Ankara, 1979, s. 10. 
274 Kırbaş, a.g.e.,  s. 167. 
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için, mükellefin başlangıçtan beri dayandığı beyan, defter ve belgelerinin 

doğruluğu karinesi, vergi idaresince çürütülmüş olmalıdır. Defter, kayıt ve 

belgeler dışında vergi incelemesi yapılırken, vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyetini kavrayabilmek için gerektiğinde defter, kayıt ve belgelerden 

yararlanılabilecektir. Ancak, kural olarak vergi inceleme elemanının böyle bir 

zorunluluğu yoktur. Diğer yöntemlerle gerçek matrah saptanamazsa, defter, 

kayıt ve belgelerden hareket edilerek matrahın saptanması konusunda karar 

vermek inisiyatifi vergi inceleme elemanına aittir.275 

Vergi incelemesi sırasında olayın belirlenmesi, her türlü delil ve ölçü 

kullanılmak suretiyle yapılabilecektir. Vergi incelemesine ilişkin hükümler, 

denetmenin önündeki şekilsel engelleri kaldırmakla birlikte, onun çalışma 

alanını genişleterek, yükünü, sorumluluğunu ve görevini ağırlaştırmıştır.276   

Vergi Usul Kanunu’nun 134.maddesinde vergi incelemesinin 

amacının ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek 

ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Ancak vergi incelemesinin yalnız vergi 

idaresi lehine yapılan bir araştırma faaliyeti olmaması gerekir. Aynı zamanda 

vergi mükellefi lehine olan hususlar da inceleme sırasında araştırılmalı ve 

tespit edilmelidir.   

Danıştay 3 Dairesi; vergi incelemesi neticesine göre tespit edilecek 

matrah farklarında, mükellefin aleyhine olan tespitlerin yanı sıra, lehine 

hüküm ifade edecek tespitlerin de dikkate alınması gerektiğini,277 kabul 

etmiştir. 

2.İncelemeye Yetkili Olanlar 

İncelemeye yetkili olanlar Vergi Usul Kanunu’nun 135.maddesinde 

belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre, incelemeye yetkili olanlar; hesap 
                                                 
275   Şeker, a.g.e., s. 292-293. 
276   Şeker, a.g.e., s. 229. 
277   Danıştay 3. D. 14.10.1991 tarih, E:1991/250, K:1991/2569 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010.  
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uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal müdürü (defterdar), 

vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi 

müdürleridir. Bununla birlikte, maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, 

gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri, Gelirler Genel 

Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev 

yapanlar da vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler. Ayrıca, takdir komisyonu 

üyeleri de Vergi Usul Kanunu’nun 74.maddesine göre, görevleri ile ilgili 

olarak vergi incelemesi yapabilirler. 

Maliye Bakanlığı, bankalar yeminli murakıpları ve bunların 

yardımcılarının, Bankalar Kanunu'nun 5. maddesinde yazılı görevleri ile 

sınırlı olmak üzere vergi incelemesine yetkili olduklarını kabul etmektedir. 

Yeminli mali müşavirler de 3568 sayılı Kanun gereğince görev alanlarıyla 

ilgili olarak sınırlı da olsa vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınmışlardır.278 

3.İncelemeye Tabi Olanlar 

Vergi incelemesine tabi olanlar ise, Vergi Usul Kanunu ve diğer 

kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve belgeleri muhafaza ve ibraz 

etmek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerdir (VUK m.137). Defter tutmak 

zorunda olanlar, tuttukları defterleri ve belgeleri, defter tutmak zorunda 

olmayanlar ise almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil 

makbuzunu ilgili bulundukları takvim yılını izleyen yıldan başlayarak 5 yıl 

süreyle muhafaza etmek zorundadırlar. Defter ve belgelerini saklamak 

zorunda olan vergi mükellefleri, bu saklama süresi içerisinde, her türlü defter 

ve belgelerini yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme 

için arz etmek zorundadırlar (VUK m.256). Tutulması zorunlu olan defterlerin 

vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz 

edilmemesi re'sen takdir sebebidir (VUK m.30/3). 

                                                 
278   Kırbaş, a.g.e.,  s. 167. 
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Defterlerin inceleme elemanına ibraz edilmemesi çoğunlukla 

mükellefin aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Bununla birlikte mükellefin 

vergisel yönden kazançlı çıkması da mümkündür. Kanun koyucu bu durumu 

göz önüne alarak, defterlerini ve belgelerini ibraz etmeyenlerin vergi 

cezasından başka para (özel usulsüzlük cezası) ve hapis cezası ile de 

cezalandırılmasını kabul etmiştir.279 

Vergi incelemesi sonucu mükellefin noksan vergi ödediği tespit 

edilirse, idarece re'sen ve ikmalen tarhiyat yapılarak vergi alacağı tahsil 

edilir. İnceleme sırasında mükelleften fazla vergi alındığının tespit edilmesi 

durumunda da alınan fazla vergi iade edilir. 

4. İncelemenin Yapılması 

 Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağı belli değildir. İnceleme 

önceden haber verilmeksizin tarh zamanaşımı süresi içerisinde neticesi 

alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere yapılabilir. Yani, vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak, beş yıllık 

süre içerisinde vergi incelemesi yapılabilir (VUK m.138). Aynı yıl içinde 

birden fazla inceleme yapılabilir. Daha önce inceleme yapılmış veya 

matrahın re'sen takdir edilmiş olması, yeniden inceleme yapılmasına ve 

gerekirse ikmalen tarhiyata gidilmesine engel teşkil etmez (VUK m.138). 

Vergi incelemeleri kural olarak incelemeye tabi olan işyerinde yapılır. 

Burada amaç, inceleme elemanının işyerini yakından görüp bilgi 

edinmesidir. Kural incelemenin incelemeye tabi işyerinde yapılması olmakla 

beraber, bazı hallerde inceleme vergi dairesinde de yapılabilir. Bu haller; 

işyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebepler ya da 

mükellef ve vergi sorumlularının istemde bulunmalarıdır. Bu durumda 

                                                 
279 Sakıp Şeker, “Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları”, 

Yaklaşım, S. 92, Ağustos 2001, s. 145. 
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incelemeye tabi olanın gerekli defter ve belgelerini daireye getirmesi 

kendisinden yazılı olarak istenir (VUK m.139). 

İncelemenin işyerinde yapılması halinde, defter ve belgelerin süreye 

bağlı olmaksızın ibrazı gerekir. Ancak, bu halde de makul bir süre 

verilmelidir. İncelemenin dairede yapılması durumunda ise kanun koyucu, 

defter ve belgelerin daireye getirilmesini verilen süre içerisinde mazeretsiz 

olarak yerine getirmemeyi "ibraz etmeme" saymıştır. Bu takdirde, inceleme 

elemanı defterlerin ibraz edilmediğini kabul ederek dönem matrahını Vergi 

Usul Kanunu’nun 30/3.maddesine göre re'sen takdir edebilir. Defter ve 

belgelerin inceleme elemanına ibraz edilmemesi nedeniyle re'sen tarh edilen 

vergi ve cezaya karşı dava açılması halinde, defter ve belgeler yargı 

organına ibraz edilebilir. Bu takdirde yargı organı söz konusu tarhiyatı 

kaldırabilir. Ancak, vergi idaresi mahkemeye sonradan ibraz edilen belgelerin 

sıhhati konusunda zamanaşımı süresi içerisinde tespit yapabilir.280 

Bir vergi incelemesinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için; 

incelemeye tabi olana, incelemenin konusunun açık olarak izah edilmesi, 

vergi incelemesi, mükellefin işyerinde yapılıyorsa, mükellefin rızası olmadığı 

sürece resmi çalışma saatleri dışında yapılmaması ve başlanmış 

muameleye devam edilmemesi gerekir. Ancak bazı hallerde resmi çalışma 

saatleri dışında da incelemede bulunulabilir. Yapılan inceleme, inceleme 

yerindeki faaliyeti sekteye uğratmayacak şekilde yapılmalıdır, vergi 

incelemesi bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme 

yapılan kişiye verilir. 

Vergi incelemesi sırasında mükellefe de önemli görevler düşmektedir. 

Mükellefler inceleme elemanlarına istenilen belgeleri göstermek, çalışma 

yeri sağlamak, her türlü açıklamayı yapmak, gereğinde işyerini gezdirip 

göstermek, envanter yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle buna 

yardımcı olmak zorundadır (VUK m.257). 

                                                 
280   Şeker, a.g.m., s. 149. 
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5. İnceleme Tutanağı 

Vergi incelemesi sırasında, vergi incelemesi ile ilgili olan olaylar, 

hesap, kayıt ve durumlar gerekli görülen hallerde tutanak ile tespit edilerek 

belgelendirilir. Mükellefin ve sorumlunun itirazları ve görüşleri varsa bunlar 

da tutanağa geçirilir ve tutanak ilgililere imzalatılır. Mükellef tutanağı 

imzalamaktan kaçınırsa defter ve belgeler rızasına bakılmaksızın alınır ve 

kendisine geri verilmez. Yargılamanın sonuna kadar muhafaza edilir. Ancak, 

ilgililer tutanakları imzalayarak belge ve defterlerini geri alabilirler. Geri 

alabilmenin şartı, defter ve belgelerin suç kanıtı olmamalarıdır (VUK m.141). 

İnceleme elemanları, vergi incelemesi sonunda delilli ve gerekçeli 

inceleme raporları hazırlarlar. Hazırlanan bu inceleme raporları, vergi 

inceleme elemanları tarafından vergi idaresine gönderilir. Vergi idaresi de bu 

raporlara göre vergi tarh ve ceza işlemlerini yapar. Delilli ve gerekçeli 

olmayan ve inceleme elemanlarının kişisel beyanları niteliğinde olan 

inceleme raporlarına dayanılarak yapılan tarh işlemleri, yargı yerlerince 

kaldırılmaktadır.281 

Vergi inceleme raporu, vergi yönetimi adına düzenlenmiş idari bir ön 

işlem belgesidir. Vergi dairesi inceleme raporundaki sonuçlarla bağlı olup, bu 

konuda takdir ve değerlendirme yetkileri yoktur.282 

Vergi incelemesi sadece mükellefin defter, belge ve sair evrakı 

üzerinden yapılmaz. Ticari bir işlemde iki taraf vardır. İşlemin doğru olup 

olmadığını anlamak için her iki tarafın da defter ve belgelerinin 

karşılaştırılması ve bunların birbirini tutması gerekir. İki tarafın kayıt ve 

belgelerinin birbirine uygun olması, karine olarak ilk başta yapılan işlemin 

doğru olduğunu gösterir.  

Vergi incelemesi sırasında tespit edilen hususların ticari teamüle, 

borsa rayiçlerine, piyasa birim fiyatlarına uygun olması gerekir. Önemli bir 

                                                 
281 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 195. 
282 Arslan, a.g.e., s. 190. 
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farkın bulunması halinde, inceleme elemanı, fatura yerine bu ölçüleri esas 

alabilir. Taraflardan birinin tacir olmaması durumunda ise bu kez bilgisine 

başvurulan kişinin, tutanak veya yazı ile sorulan sorulara verdiği cevabın, 

tacir olan tarafın kayıt ve belgelerine uygun olması gerekir.283 

Defter kayıtları ile belgelerin veya mükellefle ticari ilişkide bulunan 

kişilerin ifadelerinin birbirini doğrulaması durumunda matrah farkı yaratmak 

için ortaya inandırıcı belgeler konulması gerekir. Bu belgelerden en önemlileri 

ödeme çeşitleri ile borç ve alacağı gösteren kayıt, cari hesap, banka hesabı, 

havaleler, kasa giriş ve çıkışları, borç senetleri, mahsuplar, alacak ve borç 

temlikleri, çekle ödemeler gibi işlemlerdir. Ticari işlem konusu emtianın emsal 

bedeli, borsa ve oda tespitleri, ticari teamüle göre oluşan durumu, piyasa 

fiyatı da kayıt ve belgelerin doğruluğunu kontrol edebilecek unsurlardır. 

Ayrıca, randıman hesapları, fire ve döküntü oranları, işçi sayısı, elektrik 

sarfiyatı, kullanılan malzeme ve hammaddelerin kalitesi de kayıtların ve 

belgelerin teyit edilmesinde delil olarak kullanılabilir.284 

Mükellef, inceleme elemanı tarafından yukarıda sayılan usuller 

kullanılarak çıkarılan matrah farkının yanlış olduğunu düşünüyorsa  tarhiyatın 

yanlış olduğunu aynı şekilde ispat etmek durumundadır.285 

İnceleme elemanı tarafından istenilen kayıt ve belgelerin bu kişilere 

ibraz edilmeyerek daha sonra açılan dava sırasında mahkemeye ibraz 

edilmesi halinde Danıştay bu kayıtlar üzerinde öncelikli inceleme yapma 

yetkisini vergi dairesine yani inceleme elemanlarına tanımaktadır. 

 

 

 

                                                 
283 Ahmet Esen, “Vergi İncelemesi Sırasında Bilgi İsteme ve Verilen Bilgilerin Hukuki Değeri”, 

Maliye Postası, S. 171, 15 Ekim 1987, s. 3. 
284 Esen, “Vergi İncelemesi”, s. 4.  
285 Esen,  “Vergi İncelemesi”, s. 4. 
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C. Bilgi Toplama Tutanakları 

Vergi Usul Kanunu’nun vergilendirme başlıklı birinci kitabının yedinci 

kısım dördüncü bölümünde "Bilgi Toplama" başlığı altında; bilgi isteme ve 

bilgi verme ile ilgili hükümler düzenlenmiştir.  

Bilgi toplamanın vergi incelemesi ile aynı kısımda düzenlenmesi ve 

maddelerin içeriği, vergi incelemesine yardımcı bir unsur olduğunu ortaya 

koymaktadır.286 

Beyana dayanan vergi sisteminde bilgi toplamanın ikili bir fonksiyonu 

vardır. Öncelikle mükellefiyet ile ilgili olaylar hakkında devamlı surette ve 

gerektiğinde bilgi vereceğini bilen mükellef, beyanda bulunurken kendini 

daha titiz davranmak zorunda hisseder. Bilgi toplama, bu yönü ile vergi 

güvenliği açısından önleyici bir etki yapar. Bunun dışında sağlıklı beyanda 

bulunmayan mükelleflerin ziyaa uğrattıkları verginin tespiti yönünden de bilgi 

toplama önem taşır.287 

1. Bilgi Toplama Kavramı 

Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, kamu 

idare ve kurumlarından, mükelleflerden ya da mükellefle ilişkide bulunan 

gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteyebilir. Bu kişi ve kuruluşlar da 

kendilerinden istenen bilgileri vermek zorundadırlar (VUK m.148).  

Burada amaç,  vergi alacağını sağlıklı bir şekilde tahsil edebilmektir.288 

 

 

                                                 
286 Şeker, a.g.e., s. 379. 
287 Metin Duran, “Bilgi Verme Zorunluluğu ve Sonuçları”, Vergi Sorunları Dergisi,  S. 78, Mart 

1995, s. 112. 
288 Kırbaş, a.g.e., s. 170. 
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2. Bilgi İstemeye Yetkili Olanlar 

Bilgi istemeye yetkili olanlar Vergi Usul Kanunu’nun 148.maddesi 

birinci fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre; Maliye Bakanlığı ve vergi 

incelemesine yetkili olanlar bilgi isteme yetkisine sahiptirler. Vergi 

incelemesine yetkili olanlar ise; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, 

ilin en büyük mal müdürü (defterdar), vergi denetmenleri, vergi denetmen 

yardımcıları veya vergi dairesi müdürleridir. Bununla birlikte, maliye 

müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler 

kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında 

müdür kadrolarında görev yapanlar da bilgi isteme yetkisine sahiptirler.     

3. Bilgi Vermek Zorunda Olanlar 

Bilgi vermek zorunda olanlar da yine Vergi Usul Kanunu’nun 

148.maddesi birinci fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre; bilgi vermek zorunda 

olanlar üç gruptur. Bunlardan ilki; mükellefin kendisi, ikincisi; mükellefle 

ilişkide bulunan gerçek veya tüzel kişiler, üçüncüsü de; kamu idare ve 

müesseseleridir. 

Kamu idareleri, kamu hizmeti gören ve tüzel kişiliği olan 

müesseselerdir. Bunlar; devlet, il özel idareleri, belediyeler ve köy 

idareleridir. Kamu müesseseleri ise kamu idarelerine bağlı olan ve tüzel 

kişiliğe haiz müesseselerdir. Kamu müesseseleri belli edilmiş bir kamu 

hizmeti görmeleri itibariyle kamu idarelerinden ayrılırlar.289 

Bilgi vermek zorunda olan diğer bir grup da mükellefle ilişkide bulunan 

gerçek ve tüzel kişilerdir. Ancak, mükellefle ilişkide bulunma kavramı çok 

geniş bir kavramdır. Örneğin; alım-satım işlemleri, gerçekleşmese bile vergi 

                                                 
289  Duran, a.g.m., s. 113. 
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konusuna girecek muameleler için yapılmış bulunan ön görüşmeler, taşıma 

ve depolama, borç verme, mevduat kabulü gibi işlemlerin hepsidir.290 

Yurt dışı imtiyazlardan faydalanan yabancı devlet memurları olan elçi, 

maslahatgüzar, konsolos ve bunların yanında çalışan memurlarla, geçici 

görevle Türkiye'de çalışan yabancı devlet memurları bilgi verme 

zorunluluğunun dışında tutulmuştur (VUK m.148). 

4.  Devamlı Bilgi Vermek Zorunda Olanlar 

Vergi Usul Kanunu’nun 149 ve 150.maddelerinde devamlı bilgi 

vermek zorunda olan kişiler sayılmıştır. Bu düzenlemeye göre; kamu idare 

ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek 

ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı 

ve vergi idaresince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli aralıklarla ve 

devamlı olarak yazı ile bildirmek zorundadırlar. 

Vergi Usul Kanunu’nun 150.maddesinde belirtilen makamlar, gerçek 

ve tüzel kişiler her ay haberdar oldukları ölüm olaylarını ve intikalleri ertesi 

ayın 15. günü akşamına kadar vergi dairelerine yazılı olarak bildirmek 

zorundadırlar.  

Bu makamlar ile gerçek ve tüzel kişiler; sulh yargıçları, icra, nüfus ve 

tapu memurları, yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk 

görevini yapanlar, mahalle ve köy muhtarları, banka, bankerler ve şirketler ile 

emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler olarak sayılabilir. 

5. Bilgi Verme Zorunluluğu Dışında Kalanlar 

Kendilerinden bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarında 

aksine hükümler bulunsa bile kural olarak bilgi vermekten kaçınamazlar. 
                                                 
290 Süleyman Göç, “Bilgi Verme ve Bilgi Vermemenin Müeyyidesi”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 

1986/4, s. 14. 
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Ancak, bu kurala Vergi Usul Kanunu’nun 151.maddesi ile bazı istisnalar 

getirilmiştir. Buna göre; haberleşmenin gizliliği ilkesi gereğince Posta, Telefon 

ve Telgraf idaresi, mesleklerinin icrası gereği öğrenip, öğrendiklerini 

açıklamamak yükümlülüğünde olan doktorlar, diş hekimleri, ebeler, avukatlar, 

dava vekilleri vs. serbest meslek erbabı bilgi verme yükümlülüğü altında 

değildir. Ayrıca CMUK’nın 88.maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi 

caiz olmayan evrakın içeriği hakkında da bilgi istenemez. Ancak doğrudan 

doğruya vergi ile ilgili bir evraktan doğan borçların miktarlarına ve 

alacaklıların adlarına ait bilgiler istenebilir. 

Bilgi verme yükümlülüğüne getirilen bu istisnalar ile bilgi toplama belli 

ölçüde kısıtlanmıştır. Ancak bu kısıtlama, vergi ve mükellefiyetle doğrudan 

doğruya ilgili hususları kapsamaz. Bununla, daha çok mükellefle ilişkide 

bulunanların özel yaşantıları ile ilgili hususların gizli kalması 

öngörülmüştür.291 

6. Bilgi İsteme Usulü 

Bilgiler yazılı ya da sözlü istenebilir. Sözlü istenen bilgileri 

vermeyenlere durum yazı ile bildirilir ve kendilerine cevap vermeleri için 

uygun bir süre verilir (VUK m.148/2). Kanuni düzenlemede sadece uygun bir 

süre verilir denilmiş ancak bu sürenin ne kadar olacağı hakkında herhangi 

bir hüküm yer almamıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 14.maddesi "Kanuni ve 

İdari Süreler" başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre: "Vergi 

muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı 

olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği 

yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder." Bu hükme istinaden bilgi 

istenirken tayin edilecek sürenin 15 günden az olmaması gerekir. 

Bilgi istenmek üzere ilgililer zorla vergi idaresine getirtilemezler (VUK 

m.148/2). 

                                                 
291 Duran, a.g.m., s. 115. 
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Sözlü ifadelerin delil olarak geçerli olabilmesi için tutanağa geçirilmesi 

gerekir. Aynı zamanda ifade ile tutanaktaki bilgilerin aynı olması da şarttır. 

Ayrıca, ifadesi aynen tutanağa geçirilen kişi bu ifade tutanağını 

imzalamalıdır. Bu, bilgi verme zorunluluğunun bir sonucudur. Eğer kişi 

tutanağı sebepsiz yere imzalamaktan kaçınırsa, para cezası ile 

cezalandırılır. Çünkü bilgi verme zorunlu bir kamu görevi olarak kabul edilmiş 

ve bu görevin yerine getirilmemesi yaptırıma bağlanmıştır. Söz konusu 

yaptırımlar arasında para cezası ve özel usulsüzlük cezası bulunmaktadır 

(VUK mük.m.355 ).292 

İfade tutanağına yazılan bilgilerin, ifadesine başvurulan kişilerin 

beyanına uymaması halinde, ifade veren şahıs tutanağı imzalamaktan 

kaçınabileceği gibi kendi beyanını şerh olarak da yazabilir. Bu şerh tutanağa 

geçirilmek istenmezse, ifade sahibi de tutanağı imzalamayabilir. Bu durumda, 

tutanağı imzalamayan kişiye imzadan kaçındığı için yaptırım uygulanamaz. 

Çünkü, bilgisine başvurulan kişi, bilgi verme yükümlüğünü yerine getirmiş 

ancak verdiği bilgi dışında tutanağa geçirilen yanlış bilgiyi imzalamaktan 

kaçınmıştır.293 

D.   İstihbarat Arşivleri 

Ölüm halleri ile intikaller hariç, Vergi Usul Kanunu’nun  148, 149 ve 

151.maddelerinde yazılı kaynaklardan elde edilen bilgiler istihbarat 

arşivlerinde gizli olarak saklanır. Bu arşivlerden kimlerin ne surette 

yararlanacağı hususu Maliye Bakanlığı'nca belirlenir (VUK m.152). 

1989 yılından başlayarak Gelirler Genel Müdürlüğü bünyesinde 

merkezi bir vergi istihbarat arşivi oluşturulmuştur. İstihbarat arşivi 

oluşturulmasının temel amaçları; vergi kayıp ve kaçağına neden olan 

mükellefleri kolayca saptamak, vergi inceleme ve denetiminin etkinliğini 

                                                 
292 Karakoç, Türk Yergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 204. 
293  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 204. 
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arttırmak ve vergi inceleme elemanlarına sağlıklı bilgi akışını sağlamak 

olarak sayılabilir.294 

İstihbarat arşivinden sağlanan bilgiler tek başına tarhiyata dayanak 

olarak alınamazlar. Danıştay kararlarında, istihbarat arşivindeki bilgilerin 

başka delillerle veya incelemeyle doğrulanmadıkça tek başına tarhiyata 

dayanak teşkil edemeyeceği belirtilmektedir. Danıştay bir kararında, canlı 

hayvan ticaretinden dolayı gelir vergisi yükümlüsü bulunan ve usulüne uygun 

olarak istenilmesine karşın defter ve belgelerini inceleme elemanına ibrazdan 

kaçınan davacının istihbarat arşivindeki belgelerde yapmış göründüğü koyun 

sevkıyatının ticari niteliğini; her ne kadar, Mali İstihbarat Arşivindeki gizli 

fişlerin tek başlarına vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetini ispata yeterli 

oldukları düşünülmezse de; canlı hayvan ticareti dolayısıyla gelir vergisi 

mükellefi olan davacının istenilen defter ve belgelerin ibrazından imtina 

ederek inceleme elemanının karşıt inceleme yapmasını engellemiş olması 

karşısında, İstihbarat Arşivindeki bilgilerin doğruluğunun davacı tarafından da 

kabul edilmiş sayılacağı; bu nedenle, yalnızca anılan fişlere dayanılarak 

tarhiyat yapılamayacağı yolundaki Vergi Mahkemesi kararında isabet 

görülmediği,295 gerekçesiyle istihbarat arşivinde yer alan bilgileri kabul 

etmiştir. 

Tek vergi numarasının kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 

yapılan çalışmalar nedeniyle 01.01.1998 tarihinden itibaren bu bildirimlerin 

vergi istihbarat şubesine gönderilmesine son verilmiştir.296 

E. Arama Tutanakları 

Arama; ihbar ya da yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi 

kaçırmış olduğunu gösteren belirtiler bulunması halinde, bu mükellef ya da 

                                                 
294 Kırbaş, a.g.e.,  s. 171. 
295 Danıştay 3. D., 21.01.1987 tarih, E:1986/1056, K:1987/207 (Candan, “Vergi Yargısında İspat 

IV”, Maliye Postası, S.234, 1 Haziran 1990, s.60). 
296 Arslan, a.g.e., s. 194. 
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kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer kişiler nezdinde ya da üzerlerinde araştırma 

yapılmasıdır (VUK m.142). 

Vergi hukukunda yükümlülerin vergiyi doğuran işlemleri gizleyeceği 

varsayımından hareketle bu tür hallerde yükümlüler ve yükümlülerle ilişkide 

bulunanlar nezdinde ve üzerlerinde arama yapılabileceği kabul edilmiştir.297 

Arama, idarenin bilgi edinme yollarından biridir. Ancak bu yetkinin çok 

dikkatli kullanılması gerekir. Çünkü arama ile mükellef ya da onunla ilişkide 

bulunan diğer kişilerin özel yaşamları etkilenmektedir.298 Arama, kişisel 

özgürlük ve konut dokunulmazlığı ile ticari faaliyeti, doğrudan olumsuz 

etkileyeceğinden çok iyi planlanması gerekir. Buna göre, aramaya katılacak 

elemanların yer ve zaman bakımından doğru bir konumda bulunmaları, 

bunların ihtiyaç duyacakları araç ve gereçlerin önceden eksiksiz hazırlanmış 

olması, aramanın sağlıklı ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için 

gereklidir.299 

Ceza yargılaması hukukunun delil toplama araçlarından biri olan 

arama, vergi yargılaması hukukuna da girmiştir. Arama, Vergi Usul 

Kanunu’nun 142-147.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Öncelikle 

uygulanması gereken hükümler bunlardır. Bu maddelerde açıkça yazılı 

olmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun arama ile ilgili hükümleri 

olaya uygulanır (VUK m.147). Özellikle aramanın hangi zamanda yapılacağı, 

arama sırasında kimlerin hazır bulunacağı gibi hallerde Ceza Muhakemesi 

Kanunu’na başvurmak gerekmektedir.300 

Arama, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından yapılır. 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili  olan kişiler,  aramayı düzenleyen ve idare 

                                                 
297 Seviğ, “Gelişen Vergi Hukukunda Delil ve İspat”, s. 11. 
298 Kırbaş, a.g.e., s. 169. 
299 Hakkı Koçak, “Aramalı Vergi İncelemesi ve Karşılaşılan Bir Sorun”,Vergi Dünyası, S.213, 

Mayıs 1999, s. 62. 
300 Kırbaş, a.g.e., s. 169. 
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eden kişilerdir. Arama, kişinin hürriyet ve mesken masuniyetini zedeleyen bir 

işlem olduğu için aramada emniyet elemanlarının da bulunması gerekir.301 

Aramanın yapılabilmesi için ihbarda bulunulması yeterli olmadığı gibi  

zorunlu da değildir. İhbarın vergi incelemesine yetkili olanlarca ciddiye 

alınması da gerekir. Çünkü, ihbar sabit görülmediğinde, nezdinde arama 

yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini isteyebilir. Bu takdirde vergi 

dairesi muhbirin adını bildirmek zorundadırır (VUK m.142/son).  

Vergi Usul Kanunu’nun 142.maddesi ikinci fıkrasına göre; aramanın 

yapılabilmesi için iki koşulun gerçeklemiş olması şarttır. Birinci koşul, gerek 

ihbar gerekse yapılan incelemeler dolayısıyla vergi incelemesi yapmaya 

yetkili olanların buna gerek duyması ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı 

vermeye yetkili sulh hakiminden bunun istenmesidir, İkinci koşul ise, sulh 

yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına izin vermesidir. 

Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve belgeler 

ayrıntılı olarak bir tutanakla tespit edilir. Ayrıntılı tespit, belgelerin dosya ve 

dosya içinde sayı itibariyle tespit edilmesidir. Arama yapıldığı sırada, zaman 

yetersizliğinden ve diğer sebeplerden arama tutanağı düzenlenmezse, 

arama sırasında bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve 

belgeler, mükellef nezdinde emin bir yere konulur veya vergi dairesine 

götürülür. Bu defter ve belgelerin konulduğu yerlerin veya ambalajların 

aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve yapılabildiği hallerde mükellefin 

mührünün de konulması gerekir. Daha sonra mükellef de hazır bulununca 

bu ambalajlar ve yerler açılır ve tutanak düzenlenir. Mühürleme ve mührün 

kaldırılması halleri de birer tutanakla tespit edilir ve ayrıntılı olarak tutulan 

tutanağın bir nüshası da defter ve belgelerin sahibine veya yetkili adamına 

verilir. Bu işler yapılırken mükellefin aramada hazır bulunması gerekir. 

Ancak, mükellef hazır bulunmaktan kaçınırsa bu takdirde işlemler hazır 

bulunanlarca tamamlanır. Mükellef, mührün kaldırılması veya tutanağın 

düzenlenmesi sırasında hazır bulunmaktan kaçınırsa işlem aramayı yapan 
                                                 
301 Nurettin Eroğlu, Açıklamalı ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu, 2.Baskı, Ankara, Adalet 

Matbaacılık, 1995, s. 214. 
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tarafından iki memurla tamamlanır. Arama kararında açıkça yazılı olmasa 

bile, aramada bulunan ve incelenmesinde fayda görülen defter ve belgeler, 

arama yapılanın rızasına bakılmaksızın alınıp daireye götürülebilir ve orada 

incelenebilir. Arama sonunda alınan defter ve belgelerin idarece iyi 

saklanması gerekir. Bunların iyi saklanmamasından herhangi bir zarar 

doğarsa, idare bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür (VUK m.143). 

Arama yapılan hallerde, inceleme çabucak ve öncelikle bitirilir. Arama 

sırasında elde edilen defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay 

içerisinde bitirilerek bunlar sahibine iade edilir. Ancak bu üç aylık süre, sulh 

hakimi tarafından uzatılabilir. Defter ve belgelerin incelenmesi sırasında 

kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap durumları bir tutanakla tespit edilir ve 

tutanak mükellef tarafından imzalanır. Mükellef tutanağı imzalamaktan 

kaçınırsa, söz konusu olay ve hesap durumlarını içeren defter ve belgeler, 

aramanın konusu ile ilgili vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar kendisine 

geri verilmez. Ancak, ilgililer istedikleri itirazları ve düşüncelerini 

yazabilecekleri bu tutanakları her zaman imzalayarak defter ve belgelerini 

geri alabilirler. Bunun için, söz konusu defter ve belgelerin suç delili 

olmamaları gerekir (VUK  m.145). 

Mükellef nezdinde yapılan arama, vergi beyannamesi verme süresinin 

bitimine bir aydan daha az bir süre varken yapılmışsa, beyanname verme 

süresi, kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre de bu sürenin sonundan başlar 

(VUK m.144/son). 

Arama tutanakları, tutanaklarda yer alan hususlar hakkında delil teşkil 

ederler. Ancak, vergi yargılaması hukukunda delil olarak kabul edilenler 

arama tutanaklarından çok, arama sırasında ele geçen özel notlar, mektuplar 

ve yazışmalardır. Vergi Usul Kanunu’nun  8.maddesine göre; mükellefin 

yaptığı sözleşmelerin kendi lehlerine delil değeri yoktur. Arama sırasında ele 

geçen böyle bir metin, mükelleflerin karşılıklı denetimleri bakımından yararlı 

olabileceği gibi, mükellef aleyhine delil de teşkil edebilir.302 Arama tutanakları, 

                                                 
302  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 205. 
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delil olabilecek şeylerin tespitini içermeleri bakımından, delil olma konusunda 

dolaylı bir etkiye sahiptirler. Bu nedenle, arama tutanaklarını dolaylı delil 

olarak nitelendirmek mümkündür.303 

F. Takdir Komisyonu Kararları 

Mükellef, beyanını doğrulayacak defter ve belgeleri hazır 

bulundurmak ve gerektiğinde bunları ibraz etmek durumundadır. Bu şekilde 

hareket eden mükellef ilk görünüş karinesinden yararlanır. Ancak mükellef, 

beyanına dayanak teşkil eden defter ve belgeleri kanunda belirtilen usul ve 

şekilde tutup bunları gerektiğinde ibraz etmek ödevlerini gereği gibi yerine 

getirmezse bu takdirde, ilk görünüş karinesi geçersiz hale gelir. Bu durumda, 

vergi idaresi vergi matrahını re'sen takdir eder.304 

Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesi birinci fıkrasına göre; “re'sen 

vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere 

veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir 

komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya 

matrah farkı üzerinden vergi tarh edilmesidir.” 

Re'sen tarhiyat belli bir matrah veya matrah farkı üzerinden yapılacağı 

için, bu matrah ya da matrah farkının vergi dairesince bilinmesi gerekir. Vergi 

Usul Kanunu’na göre bunu tespit etmeye takdir komisyonları veya inceleme 

elemanı yetkilidir. 

Takdir komisyonları Vergi Usul Kanunu’nun 72-76.maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; takdir komisyonları, yetkili 

makamlarca istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmakla görevli, vergi 

idaresi ve mükellef kesiminin temsilcilerinden oluşan sürekli ya da geçici 

komisyonlardır. Takdir komisyonları kendiliklerinden harekete geçip karar 

                                                 
303   Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 202. 
304  Kaneti, a.g.e., s. 119.  
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alamazlar. Karar alabilmeleri için, bu konuda bir talebin bulunması gerekir. 

Bu istek de daha çok vergi dairelerinden gelir. Ancak, Vergi Usul 

Kanunu’nun 267. maddesinde olduğu gibi bu istek mükelleflerden de 

gelebilir. Ama burada önemli olan, takdir komisyonunun karar alabilmesi için 

mutlaka bir isteğin veya talebin olması gereğidir. 

Takdir komisyonları, sürekli ya da geçici komisyonlardır. Daimi 

komisyonlar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Sürekli komisyon 

bulunmayan yerlerde, takdir işleri, geçici olarak kurulan komisyonlar 

tarafından yerine getirilir. 

Kanuni düzenlemeye göre; takdir komisyonları, yetkili makamlar 

tarafından istenilen vergi matrahı ve servet takdirlerini yapmakla 

görevlidirler. Ayrıca bu komisyonlar, vergi kanunlarında yer alan fiyat, ücret 

ve diğer matrah ve değerleri de takdir etmek zorundadırlar (VUK m.72). 

Takdir komisyonları bu görevlerini yaparken olayda takdir sebeplerinin 

bulunup bulunmadığını araştırmazlar. Ancak, hatalı olarak görülen durumlar, 

ilgili vergi dairesine bildirilir (VUK m.74). 

Vergi daireleri çoğu kez takdir komisyonlarından mükelleflerin iş 

durumlarını, beyanlarını, harcamalarını, sair gelir ve servet durumlarını, 

ekonomik icapları, normal ve mutad olayları göz önünde bulundurarak takdir 

yapmasını isteyebilirler. Takdir komisyonları, bu gibi hususları kendileri 

inceleyerek ya da gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırarak matrah 

takdiri yaparlar.305 Vergi Usul Kanunu’nun 75/2. maddesiyle takdir 

komisyonlarına gerektiğinde bilirkişiye başvurma yetkisi verilmiştir. Mükellefin 

evvelce beyan ettiği bir matraha ait olan takdir işlerinde, takdir olunan 

matrah, mükellefin beyanından düşük olamaz (VUK m.76). 

Mükellef, vergi beyannamesini hiç vermemişse ya da mükellefin süresi 

içerisinde verdiği vergi beyannamesi sağlıklı bir vergilendirme için gerekli 

bilgileri kapsamıyorsa, vergi dairesi matrahın re'sen takdiri için konuyu takdir 

komisyonuna gönderecektir.  

                                                 
305 Ahmet Esen, “Takdire Dayalı Tarhiyat”, Maliye Postası, S.170, 1 Ekim 1987, s. 7.  
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Takdir kararları, vergi idaresinin iç işlemlerinden değildir. Bu nedenle, 

vergi idaresi komisyon kararlarını uygulamamak, değiştirmek, kaldırmak, iptal 

etmek veya yeniden görüşülmek üzere geri gönderme yetkisine sahip 

değildir. Vergi dairesi takdir komisyonu kararları hukuk düzeninde kaldığı 

sürece uymak zorundadır. Ancak, bu kararlara karşı dava açabilirler.306 

Takdir komisyonu kararlarına karşı doğrudan uyuşmazlık 

çıkartılamaz. Komisyonun saptadığı, matrah üzerinden vergi dairesinin tarh 

ettiği vergi uyuşmazlık konusu yapılır. Burada kesin ve yürütülmesi zorunlu 

idari işlem vergi tarhı olmaktadır. Takdir komisyonu kararı; uzmanlığa 

dayanan, teknik bir düşünce ve tespit niteliğinde olup hazırlayıcı ön işlemler 

arasında yer almaktadır. Bu şekliyle takdir komisyonu kararları bilirkişi 

kararlarına benzemektedir.307 

Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinin ikinci fıkrasında, takdir 

komisyonuna başvurulması halinde zamanaşımı süresinin duracağı 

düzenlenmektedir. Ancak bu hüküm Anayasa Mahkemesi’nin 15.10.2009 

tarih ve E:2006/124, K:2009/146 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.  

Kararda; “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinin birinci 

fıkrasında, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 

başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin 

zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiş, ikinci fıkrasında ise, vergi dairesince 

matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını 

durduracağı, duran zamanaşımının mezkur komisyon kararının vergi 

idaresine tevdiini takip eden günden itibaren işlemeye devam edeceği 

öngörülmüştür. 

Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin en önemli 

ilkelerinden olan hukuk güvenliği, belirliliği zorunlu kılar. Vergilemede belirlilik 

ilkesi, yükümlülüğün hem kişiler hem de idare yönünden belli ve kesin 

olmasını, yasa kuralının, ilgili kişilerin mevcut şartlar altında belirli bir işlemin 

                                                 
306 Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, s. 153. 
307  Öncel, Kumrulu, Çağan, a.g.e., s. 102-103. 
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ne tür sonuçlar doğurabileceğini makul bir düzeyde öngörmelerini mümkün 

kılacak şekilde düzenlenmesini gerektirir. Vergilendirme mükellefler 

yönünden güvensiz bir sisteme dönüşmemelidir. 

Zamanaşımı, alacak hakkının, belirli bir süre kullanılmaması nedeniyle 

“dava edilebilme” niteliğinden yoksun kalınmasını ifade eder; sürüp giden 

eylemli durumu, kesin ve dokunulmaz hukuki duruma çeviren bir kurumdur. 

Yasa koyucu, zamanaşımının amacını gözönünde tutarak olayın niteliği ve 

önemi ile borçlu ve alacaklıların durumuna göre uygun göreceği zamanaşımı 

sürelerini öngörürken hukukun genel esaslarına ve özellikle Anayasa’nın 

ilkelerine bağlı kalmak zorundadır. 

 Vergi alacaklısı olan Devleti vergi alacağını takip etme ve harekete 

geçirme konusunda itici bir güç olan zamanaşımı, vergilendirmenin temel 

öğeleri arasındadır ve süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması 

sonucunu doğurur. Bireylerin sosyal ve ekonomik durumlarını etkileyecek 

keyfi uygulamalara neden olunmaması için vergiyi doğuran olay, matrah, 

oran, tarh, tahakkuk, tahsil, yaptırım gibi vergilendirmenin temel öğelerinden 

olan zamanaşımının da yasalarla belirlenmesi gerekir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinin ikinci fıkrasında, vergi 

dairesince takdir komisyonuna başvuru yapıldıktan sonra matrahın tespiti, 

buna ilişkin kararın oluşturulması ve kararın gönderilmesinde bir süre 

öngörülmemekte, çalışma süresi tamamen komisyonun takdirine kalmaktadır. 

Ancak, zamanaşımının durmasının süreyle sınırlandırılmaması, vergi 

mükellefleri yönünden uygulamada keyfiliğe, haksızlığa, eşitsizliğe yol 

açacak sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. 

Verginin yasallığı ilkesi, vergi kurumunun hukuksal yapısının temel 

koşulu olup oranının, salınma biçiminin, alınma zamanının yönetim ve 

yükümlüler bakımından belirginliğine dayanır. Yükümlülere güven veren bu 

ilke, vergi yönetiminde de kararlılık sağlamakta, herkesi eşit biçimde 

kapsamına alan bir yurttaşlık görevinin göstergesini oluşturmaktadır. 
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Sözkonusu hükmün ikinci tümcesinde, duran zamanaşımının işlemeye 

başlaması, ilgili takdir komisyonu kararının vergi dairesine tevdiine 

bağlanmıştır. Takdir komisyonu kararının tevdii, bu komisyonun çalışma ve 

kararını oluşturarak tamamlama süresine bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir. Bu durum, duran zamanaşımının yeniden işlemeye başlama 

süresini, yükümlü yönünden öngörülemez hale getirmektedir.  

Zamanaşımının durma süresinin belirsizliği, makul ve adil bir sürenin 

bulunmaması, vergi dairesince matrah takdiri için başvurunun sırf 

zamanaşımını durdurmak için keyfi olarak kullanılmasında güvence 

sağlamayacağı gibi yükümlüye vergi tahsilatının geciktiği süre kadar gecikme 

zammı ve faizi uygulanacak olması da yükümlünün vergi yükünü artırarak 

haksız sonuçlar doğmasına neden olabilir.  

Zamanaşımı hükümlerindeki açıklık, sadece zamanaşımı süresinin, 

başlangıç ve bitişinin yasada gösterilmesiyle kendisini göstermez. 

Vergilemede hukuksal kararlılığın sağlanması amacıyla getirilen 

zamanaşımını durduran nedenlerle, durma süresinin ve duran 

zamanaşımının işlemeye başlama tarihinin de açık, belirgin, somut ve 

öngörülebilir olması, keyfiliğe izin vermemesi yasallık ve hukuk devleti 

ilkesinin gereğidir,” gerekçesiyle Anayasa’nın 2. maddesine aykırı bulunarak 

iptal edilmiş, ancak iptal hükmünün yürürlüğe girişi, kararın Resmi Gazetede 

yayımlanmasından başlayarak altı ay sonraya ertelenmiştir.308 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda takdir komisyonlarının çalışma, 

karara bağlama ve karara bağlanan takdir kararının vergi dairesine tevdi 

süresi konusunda bir hüküm bulunmayıp sadece zamanaşımının hangi 

nedenle ve ne zaman duracağı, duran zamanaşımı süresinin ne şekilde ve 

ne zaman işlemeye başlayacağı gösterilmiştir. Başvuru vergi dairesine 

bırakılmış, ancak takdir komisyonunun matrah tespit ederek buna ilişkin 

kararın vergi dairesine gönderilmesinde herhangi bir süre öngörülmemesi 

hukuki bir belirsizliğe yol açmıştır.  

                                                 
308 08.01 2010 tarih ve 27456 sayılı R.G. 
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Mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmesi; tahakkuk zamanaşımı 

süresini durdurduğu, ancak durma süresi sınırlandırılmadığı için idarenin 

farklı uygulamalarına sebep olduğu görülmektedir. Bu hükmün verdiği yetki 

uyarınca işleri yoğun olan vergi dairelerinde mükellef aleyhine  zamanaşımı 

süresini uzatmak için takdir komisyonuna başvurulmaktadır.   

Bazı durumlarda takdir komisyonunda geçen sürenin hakkaniyete 

aykırı olduğu, takdire sevk tarihinden itibaren 3-4 yıl sonra matrah takdir 

edildiği görülmektedir. Bu farklı uygumalar nedeniyle zamanaşımı 

müessesesi işlerliğini yitirip, hukuki bir kurum iken hukuka aykırılığa yol veren 

bir uygulama haline dönüşebilecektir. Ayrıca idarenin iç işleyişinden 

kaynaklanan gecikme sebebiyle mükellef aleyhine fazladan gecikme zammı 

ve faiz hesaplanmasına yol açtığından Anayasa Mahkemesi’nin iptal hükmü 

yerindedir.  

III. YARGI KESİMİNDE OLUŞAN DELİLLER 

A. Bilirkişi İncelemesi 

Günümüzde, bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeye bağlı 

olarak üretim yöntemleri karmaşıklaşmış, hayatın her sahasında çok sayıda 

yeni uzmanlık alanları oluşmuştur. Teknik yönü ağır basan ve gelişmelere 

bağlı olarak kendisini yenilemek durumunda olan vergi hukuk sistemimizde, 

mükellefler ile idare arasında çıkan uyuşmazlıklar çeşitlilik göstermiş, vergi 

yargı organları nihai kararın oluşumu aşamasında uyuşmazlık konularına 

bağlı olarak uzmanlık isteyen bilgiye daha fazla ihtiyaç duymaya   

başlamıştır. 309 

Hakim, önüne gelen davada mutlaka bir karar vermek zorundadır. 

Hakimin her konuda bilgi sahibi olması mümkün olmadığı gibi uyuşmazlığı 
                                                 
309 Yusuf Karakoç, “Vergi Yargılaması Hukukunda Bilirkişilik Kurumu”, Vergi Dünyası, S.193,    

Eylül 1997, s. 104.  
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sadece hukuk bilgisiyle çözmesi de mümkün değildir. Günümüzde, 

uzmanlaşmanın gelişmesi ve hızlanması nedeniyle bilirkişilik kurumuna 

duyulan ihtiyaç artmıştır.  

Hakimin hakkında hüküm verdiği her konuda bilgi sahibi olması 

mümkün değildir. Buna rağmen hakim, hakkında hiç ya da yeterli bilgi sahibi 

olmadığı pek çok konuda açılan davada karar vermek zorundadır. İşte bu 

zorunluluğun sonucu olarak hakim, hakkında karar vermek zorunda olduğu 

uyuşmazlığın temelini oluşturan olayların belirlenmesi, aydınlatılması ve 

değerlendirilmesi konularında kendi bilgi ve deneyiminin yeterli olmadığı 

sonucuna varırsa, bu bilgi eksikliğini tamamlamak zorunda kalacaktır. Bunun 

için de kendisine bu konuda yardımcı olacak biri olmalıdır.310 Yargı 

sisteminin bu ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak da bilirkişilik kurumu 

oluşturulmuştur.311 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda hakime, bilirkişiye başvurma 

imkanı 31.maddeyle verilmiş ve uygulanması konusunda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunulmuştur. Bilirkişilik kurumu Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 275-286.maddelerinde “Ehlivukuf” başlığı 

altında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/5 ve 53/1-d maddelerinde 

bilirkişiye dolaylı olarak değinilmiştir. Kanunun 18.maddesinde; Danıştay'da 

duruşmalı işlerde savcıların keşif veya bilirkişi incelemesi isteyebileceği, 

53.maddede ise; bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun 

mahkemece tespit edilmesinin yargılamanın yenilenmesine neden olacağı 

belirtilmiştir. 

 

 

                                                 
310 Ramazan Arslan, “Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtay'ın Etkisi”, Yargıtay 

Dergisi, C.15, S.l-4, Ocak-Ekim 1989, s. 156. 
311 Sönmez, Ayaz, a.g.e., s. 319. 
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1. Bilirkişi Kavramı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 275.maddesinde; "Mahkeme, 

çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve 

görüşünün alınmasına karar verir." denilmektedir. Bu maddeden hareketle 

bilirkişi, bir davada çözümü hakim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi 

gerektiren hallerde görüşüne başvurulan üçüncü kişi veya kişiler olarak 

tanımlanabilir. 

Bilirkişi, bir davanın dayandırıldığı olayların değerlendirilip onlardan 

sonuç çıkarılmasında özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan durumlarda hakim 

tarafından bilgisine ve görüşüne başvurulan ve verdiği bilgiler, yaptığı 

açıklamalarla hakime yardımcı olan kişidir.312 

Bilirkişi, dava ile ilgisi bulunmayan ve kendisine sorulan hususu 

bilmeden mesleğini icra edemeyecek olan üçüncü bir kişidir.313 

Bir davada karar veren hakim, bilirkişi de ona yardım edendir. Bilirkişi 

bir konuda sahip olduğu özel ve teknik bilgisini, hakimin karar vermesine 

yardımcı olacak şekilde onun yararlanmasına sunmaktadır. 

2. Bilirkişi İncelemesini Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 275.maddesinde; 

"Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin 

oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği 

genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi 

dinlenemez." denilmektedir. 

Hakimin özel ve teknik bilgisinin yeterli olmadığı durumlarda bilirkişi 

hakime  yardımcı olur. Bilirkişiye olan ihtiyacın kanun tarafından belirlendiği 

haller dışında, hakim davanın ve ona dayalı olayların aydınlatılmasında özel 
                                                 
312 Arslan, a.g.m., s. 157. 
313 Sunay, a.g.e., s. 42. 
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veya teknik bilgiye ihtiyacı olup olmadığını kendisi takdir edecektir. Eğer 

hakimin özel bilgisi, davanın dayandırıldığı olayların aydınlatılmasında ve 

hakimin hüküm verebilmesinde yetersiz ise bilirkişiye başvurulması zorunlu 

olacaktır.314 Bu nedenle de özel ve teknik bilginin ne anlama geldiğini bilmek 

gerekir. 

Hakim için özel bilgi, hukuk bilimi dışındaki bilim dallarının araştırıp 

ortaya koyduğu sonuçlara ilişkin bilgi olarak tanımlanabilir. Teknik bilgi ise, 

fizik, kimya, matematik gibi kanıtlanmış bilimleri iş alanında uygulamaya 

yetecek bilgi demektir.315 Vergi yargılaması hukukunda, çözümü özel ve 

teknik bilgiyi gerektiren hallerden bazıları; belgenin üzerindeki imzanın kime 

ait olduğunun belirlenmesi, iktisadi kıymetlerin değerinin belirlenmesi, maliyet 

ve satış bedelinin belirlenmesi, randıman ve fire oranlarının belirlenmesi 

olarak sayabiliriz. 

Bilirkişi incelemesini gerektirmeyen durumlar ise genel hayat 

tecrübesiyle bilinebilecek hususlar ve hukuki konulardır. Bir davanın 

dayanağını teşkil eden olayların aydınlatılması özel bilgi gerektiriyorsa 

bilirkişiye başvurulacaktır. Ancak, bir kararın verilebilmesi için gerekli olan 

özel bilgi, toplumsal hayatın gözlenmesi sonucu tespit edilebilen genel hayat 

tecrübesi sonuçlarına ilişkin ise hakim bu durumda sahip olduğu bilgisini 

kullanarak karar verecek, bilirkişi incelemesine gitmeyecektir.316 

Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bir kararda; görülmekte olan 

davada bilirkişiye başvurulabilmesi için uyuşmazlığın özel ve teknik bilgi 

gerektiren bir yönünün bulunması gerektiği, yorumu ve çözümü hakime ait 

bulunan konularda bilirkişiye başvurulmasının, bilirkişilik müessesesinin 

amaç ve tanımına uygun düşmeyeceğini, 317  kabul etmiştir. 

                                                 
314  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 157. 
315  Karakoç, “Vergi Yargılaması Hukukunda Bilirkişilik Kurumu”,  s. 107. 
316   Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları,  Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, 2000, s. 712. 
317 Danıştay 3. D., 27.09.2005 tarih, E:2004/2011, K:2005/2014 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010.  
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Hakim, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile 

çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi incelemesine karar veremez. 

Bir davanın hukuki yönü ile ilgili olarak bilirkişi incelemesine gidilmesi 

mümkün değildir. Çünkü, davada hukuki sorunları inceleyip çözümlemek 

görevi hakime aittir (HUMK m.76). Bu nedenle, hakimin hukuki bir sorun 

karşısında bilirkişiye başvurması kanuna aykırıdır. 

3. Bilirkişi İncelemesine Karar Verilmesi 

Bir davada bilirkişiye başvurulup başvurulamayacağı hakimin takdirine 

bağlıdır. Davanın tarafları dava dilekçesi, savunma dilekçesi veya cevap 

dilekçelerinde bilirkişi incelemesi talebinde bulunabilirler. Ancak, bu istem 

hakimi bağlamaz. Hakim o dava ile ilgili olarak bilirkişi incelemesinin gerekli 

olup olmadığını kendisi tayin eder. 

Kanuna göre, mahkeme bu konuda tam bir serbestiye sahipse de, 

idari yargılama usulündeki re'sen araştırma ilkesinin ışığında, fiili olarak 

bilirkişi incelemesine gidilmesi zorunluluk olarak ortaya çıkabilir. Bu konuda 

gerekli araştırmanın bilirkişi marifetiyle yaptırılmamış olması veya tarafların 

taleplerinin yerine getirilmemesi kararın bozulması nedeni olabilir.318 

Mahkeme bilirkişiye başvurma kararını ara kararla verir. Bilirkişi 

taraflardan birinin talebi üzerine tayin edilmişse, gerekli masrafların o tarafça 

ödenmesi gerekir. Eğer bilirkişi incelemesine hakim kendisi karar vermişse, 

bu takdirde inceleme için gerekli masraflar, taraflardan istenebileceği gibi 

haksız çıkan taraftan sonradan alınmak üzere Hazineden de karşılanabilir. 

Bilirkişi incelemesine karar verme yetkisine sahip olan mahkeme, 

bilirkişi sayısını da belirlemeye yetkilidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 276.maddesi üçüncü fıkrasına göre; bilirkişi sayısı en az bir en 

çok üç olabilir. Hakim olayın durumuna göre inceleme için lüzumlu olan 

bilirkişi sayısını tespit eder. 
                                                 
318 Özbalcı, a.g.e., s. 455. 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 276.maddesine göre bilirkişi 

seçimi taraflara bırakılmıştır. Ancak, idari yargılama usulünün ve buna bağlı 

olarak vergi yargılama usulünün özelliği, bilirkişi seçiminin vergi yargı 

organlarınca, tarafların görüşü alınmadan, re'sen yapılabilmesidir (İYUK 

m.31/1). Ancak, görevlendirildikten sonra bilirkişiye (HUMK m.277/1), bilirkişi 

raporunun verilmesinden sonra da rapora (HUMK m.283) itiraz 

edilebilmektedir. 

Kendisine sorulacak hususlarda uzmanlığı olan herkes bilirkişi olabilir. 

Bilirkişi incelemesine ancak özel ve teknik bilgiyi gerektiren durumlarda 

gidilebileceğine göre, bilirkişi olarak ancak bu bilgilere sahip kişiler seçilebilir. 

Hakimin, bilirkişi olarak seçeceği kişinin uyuşmazlık konusu olayda bilgisine 

güvenilir, uzman bir kişi olmasına dikkat etmesi, bu konuda ehliyetsiz kişiler 

elinde adaletin gecikmesine neden olmaması gerekir.319 Nitekim, bilirkişi 

incelemesine karar verilen bir hususta, tespit edilen bilirkişilerin bu konuda 

uzmanlıkları yoksa, bu kişilerce hazırlanan bilirkişi raporuna istinaden verilen 

mahkeme kararı temyiz merciince bozulabilecektir. 

Ülkemizde bazı alanlar dışında, meslek dallarına göre bilirkişilik 

yapabilecek kişileri belirlemeye yarayan resmi bir liste ya da kaynak mevcut 

değildir. Mahkemeler tamamen kendi imkanlarıyla buldukları ve genellikle 

üniversite öğretim elemanları, kamu kurumlarında çalışan teknik elemanlar 

ya da meslek mensubu olan kişilere bilirkişilik yaptırmaktadırlar.320 

Seçilecek bilirkişinin, konunun uzmanı olmasına, tarafsızlığını ve 

saygınlığını yitirmemiş bulunmasına dikkat edilmelidir. Özellikle devamlı aynı 

konularda, aynı kişilerin bilirkişi olarak seçilmesi durumunda, bilirkişilerin 

taraflarca etkilenmeye çalışılacağı ve iş çokluğu sebebiyle raporlarını 

zamanında vermelerinin güçleşeceği gözönünde bulundurulmalıdır.321 

Hakimin bilirkişiyi mahkemenin daimi elemanı haline getirmemesi gerekir. 

                                                 
319  Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 715.  
320  Karakoç, “Vergi Yargılaması Hukukunda Bilirkişilik Kurumu”, s. 112. 
321  Arslan, a.g.m., s. 172.  
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Kural olarak, bilirkişilik görevini kabul etme mecburiyeti yoktur. Fakat, 

resmi bilirkişiler, yetkili mercilere başvurarak bilirkişilik görevini kabul 

edeceğini bildiren kişiler ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

278.maddesine göre, bilgisine başvurulan hususu bilmeksizin sanatını icra 

etmesi mümkün olmayan ve alenen sanatını icra eden kimseler, verilen 

bilirkişilik görevini kabul etmek zorundadırlar.322 Görevlendirildikleri halde 

mahkemeye gelmeyen ya da gelmesine rağmen görevini yapmaktan kaçınan 

bilirkişiler, tanıklar hakkındaki hükümlere göre cezalandırılırlar (HUMK 

m.278/3). 

4.  Bilirkişinin Reddi 

Bilirkişinin reddi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 

277.maddesinde düzenlenmiştir. Hakimin reddi sebepleriyle bilirkişiler de 

reddedilebilir. Buradaki amaç, bilirkişinin tarafsızlığını sağlamaktır. Hakimin 

reddi sebepleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 29.maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu madde göz önüne alınarak bilirkişinin reddi sebeplerini; 

bilirkişinin davada iki taraftan birine nasihat vermiş olması ya da yol 

göstermesi, bilirkişinin davada iki taraftan biri veya üçüncü şahıs karşısında 

kanunen gerekli olmadığı halde görüşünü beyan etmiş olması, bilirkişinin 

davada başka bir sıfatla bulunmuş olması, davanın dördüncü dereceye 

kadar dördüncü derece de dahil, civar hısımlarına ait bulunması, dava 

sırasında iki taraftan birisiyle aralarında dava ya da düşmanlık bulunması, 

bilirkişinin tarafsızlığından şüphe edilecek önemli nedenler bulunması olarak 

sayabiliriz. 

Danıştay 3. Dairesi bir kararında; mahkemece, re'sen seçilen 

bilirkişinin vergi dairesi müdürlüğünün, bilirkişinin daha önce görev aldığı ve 

dairelerinin taraf olduğu davalarda, sunduğu raporlar ve yazdığı cevabi 

yazıların içeriği ve kullandığı üslup bakımından tarafsızlığına güven 

                                                 
322 Sunay, a.g.e., s .44. 
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duyulmadığı, bilirkişinin taraf olma özelliğini ortaya koyduğu, bölgede 3700 

serbest muhasebeci mali müşavir bulunmasına rağmen ısrarla aynı şahsa 

re'sen bilirkişilik görevi verildiği, daha önceki davalar için sunduğu raporlarda 

taraflar arasındaki ihtilafın çözümüne etkili bilgi ve belgeleri raporlarına 

yansıtmadığı gibi iddialarıyla reddedilmesine rağmen bu bilirkişinin 

hazırladığı rapora göre karar verildiği ve bilirkişinin seçimi ve reddini 

gerektiren sebeplerin değerlendirilmesinde hakimin takdir yetkisi bulunduğu, 

davalı idarenin bilirkişinin reddine ilişkin olarak ileri sürdüğü iddiaların, 

mahkemenin bilirkişi incelemesi yaptırmaya gereksinme duyduğu bir 

durumda verilecek rapor ve hüküm ne olursa olsun yargı kararına daha 

başlangıçta güven duyulmasını önleyecek nitelikte olduğunu kabul ederek323 

verilen kararı bozmuştur. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 31.maddesine göre; 

bilirkişinin reddini gerektiren sebeplerden biri varken, bilirkişi kendisi 

çekilmezse, iki taraftan birisi kendisini reddedene kadar davada bilirkişilik 

yapabilir. 

5. Bilirkişi Raporu ve Raporun Reddi 

Hakim, tarafları dinledikten sonra bilirkişiye sorulacak soruları belirler 

ve bunları bilirkişiye bildirir (HUMK m.279). Bilirkişi de kendisine sorulan 

sorular doğrultusunda konu üzerindeki araştırmasını yapar ve görüşünü 

bildirir. 

Bilirkişinin beyan ettiği oy ve görüş hemen tutanağa geçirilir. Bilirkişi 

birden fazla ise aralarında görüşürler, görüşme sonucu bildirilen oy ve görüş 

tutanağa geçirilir (HUMK m.281/1). 

İşin niteliğine göre bilirkişilerin oy ve görüşlerini yazılı olarak 

bildirmeleri gerekiyorsa hakim, raporun kaç nüsha olacağını ve verileceği 

                                                 
323  Danıştay 3. D., 06.12.2006 tarih, E:2005/2969, K:2006/3233 s.k.,  
       Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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süreyi belli eder. Bu süre işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Raporun, 

tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çözümü ile görevlendirildiği hususları, 

inceleme konusu yapılan maddi olayları, gerekçeyi, sonucu, bilirkişiler 

arasında anlaşmazlık varsa bunun sebebini, düzenlendiği günü ve 

bilirkişilerin imzasını taşıması gerekir. Azınlıkta kalan bilirkişi ayrı bir rapor da 

verebilir (HUMK m.281/2). 

Aslında bilirkişi raporu, bir delil değil, delilleri değerlendirme aracıdır. 

Çünkü delil bilirkişinin incelemesi gereken şeydir. Bu nedenle de bilirkişi 

raporu, doğrudan doğruya delil değil, hakime uyuşmazlık konusu olayı ispata 

yarayan bilgileri sağlayan ve bu suretle ispata yardım eden bir araçtır.324 

Hakim, raporda noksan ve anlaşılmaz gördüğü hususların 

tamamlanması veya açıklanması için bilirkişiye yeni sorular sorabilir. Hakim 

dışında, davanın tarafları da noksan ya da anlaşılmaz gördükleri hususlar 

hakkında bilirkişiden açıklama alınmasını, raporun kendilerine tebliğ 

tarihinden itibaren bir hafta içinde hakimden yazılı olarak talep edebilirler 

(HUMK m.283). 

Davanın taraflarının bilirkişi raporuna itiraz edebilmeleri için tanınan 

bu bir haftalık süre, kesin ve hak düşürücü süredir. Mahkeme ise, hiç bir 

süre ile bağlı olmaksızın bilirkişiden açıklama isteyebilir ya da yeni bir bilirkişi 

incelemesi yaptırılmasına karar verebilir. 

6. Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 286.maddesine göre; bilirkişi 

raporu mahkemeyi bağlamaz. Çünkü bilirkişi, raporu, takdiri delillerdendir. Bu 

nedenle hakim, bu raporları serbestçe takdir edebilecek ve gerekli gördüğü 

takdirde raporun aksine de karar verebilecektir. 

                                                 
324 Yusuf Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, DEÜ Hukuk Fakültesi         

Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:69, 1996, s. 113. 
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Mahkeme raporu yeterli görmezse, önceki veya yeniden tayin edeceği 

yeni bilirkişi vasıtasıyla tekrar inceleme yaptırabilir (HUMK m.284). Yani, 

bilirkişi raporu mahkeme tarafından yeterli görülmezse, başka bir bilirkişiye 

başvurulabileceği gibi önceki bilirkişiden yeni bir rapor da istenebilir. Ancak,  

yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılması halinde bunun nedeninin bildirilmesi 

gerekir. Vergi inceleme elemanı ile bilirkişinin aynı verileri farklı 

değerlendirmeleri halinde yeni bir bilirkişi incelemesi yapılması gerekir.325 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 286.maddesinde yer alan, 

bilirkişinin oy ve görüşlerinin hakimi bağlamayacağı hükmü uyarınca; 

hakimin bilirkişi raporunda yazılı olan bilgi ve açıklamalardan, bu raporun 

sonucunun doğru olmadığını takdir edebilecek ölçüde bilgi sahibi olmuşsa ve 

konuyu bu bilgilerle çözümleyebileceği kanaatine varmışsa, yeni bir bilirkişi 

incelemesine gitmeden de bilirkişi raporundaki sonucun aksine bir karar 

verebileceği kabul edilmelidir.326 Başka bir deyişle, hakim, bilirkişi raporunda 

varılan sonucu yeterli ve uygun görmemekle beraber, raporda yazılı olan 

özel ve teknik açıklamaların, kendisine bu dava için başlangıçta eksik olan 

özel ve teknik bilgiyi sağladığı kanaatine varırsa, yeni bir bilirkişi 

incelemesine gitmeden rapor sonucunun aksine de karar verebilir. Ancak, 

hakimin bilirkişi raporunun aksine bir karar verirken bu raporu hangi neden 

veya nedenlerle kabul etmediğini kararında bildirmesi gerekir.327 

B. Keşif 

Önüne gelen sorunu çözmekle yükümlü olan hakim, dava konusu olay 

hakkında kesin bir kanaate ulaşmak için her türlü incelemeyi yapabilir.  

Hakim gerek duyarsa keşfe de karar verebilir. 

                                                 
325  Osman Saraç, “Vergi Hukukunda Bilirkişilik”, Yaklaşım , S.147, Mart 2005, s. 84. 
326  Sönmez, Ayaz, a.g.e., s. 326. 
327  Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, s. 116. 
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İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31.maddesindeki düzenlemeye 

göre; keşif, idari yargılama usulünde ve vergi yargılaması usulünde delil 

olarak kabul edilmiştir. Ancak, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda keşifle ilgili 

herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş ve konuyla ilgili olarak Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunulmuştur.  

Keşif, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 363-366.maddeleri 

arasında düzenlenmektedir. Fakat, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

sadece gayrimenkullerin hakim tarafından yerinde görülüp incelenmesine 

keşif demektedir (HUMK m.363). Kanunun 367.maddesine göre; hakimin 

gayrimenkuller dışındaki çekişmeli şeyler hakkında bütün duyularıyla bilgi 

edinmesine, hususi (özel) hüküm sebepleri denilmektedir. Özel hüküm 

sebepleri de geniş anlamda keşif tanımına dahildir. Bu nedenle de keşif 

deyince özel hüküm sebeplerini de içine alan geniş bir kavram 

kastedilmektedir. Nitekim, vergi mahkemelerinde görülmekte olan davalarla 

ilgili olarak yapılacak keşifler daha çok özel hüküm sebepleri türünden 

olacaktır. Örneğin; değerini kaybeden ticari malın, yangın, su basması, tabii 

afetler sonucu doğan zararın tespiti gibi konularda yapılacak keşifler bu tür 

bir keşif olacaktır.328 

Keşif, hakimin kişilerin ve eşyaların durumları ve vasıfları hakkında 

resmi sıfatla ve yargılama çerçevesinde doğrudan doğruya yaptığı 

gözlemlerdir.329 Hakim, keşif sırasında duyuları vasıtasıyla dava konusu olay 

hakkında bilgi edinmektedir. 

Vergi yargılamasında keşif, fazla başvurulan bir yöntem değildir. 

Ancak, tabi afetler, yangın, kaza gibi durumlar, değeri değişen mallar ve 

emlak vergisine esas alınan birim değerlerle ilgili olarak keşif yapılmasına 

ihtiyaç duyulabilir. Mükellefler, bu gibi durumlarda bedelin veya uğradıkları 

zararın keşif yoluyla belirlenmesini mahkemeden talep edebilirler.  

                                                 
328 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 181. 
329 Metin Taş, Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Yargısal Çözüm Yolları, Bursa, Ekin Kitabevi, 

1997, s. 75. 
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Hakim kendiliğinden de keşif kararı verebilir. Ancak, davanın 

taraflarının keşif talebinde bulunması halinde, mahkemenin bu talebi yerine 

getirmesi gerekir.330 Gerek tarafların talebi gerekse re'sen hakim tarafından 

keşfe karar verilmesinde, o davanın çözümü için keşfin bir fayda sağlaması 

gerekir. 

Keşif isteyen taraf, hakim tarafından tespit edilen keşif giderini, keşif 

gününden önce mahkeme veznesine yatırmalıdır. Aksi takdirde, taraf keşif 

talebinden vazgeçmiş sayılır (HUMK m.414). Keşfin yapılmasına hakim 

tarafından re'sen karar verilmesi durumunda ise hakim, keşif giderlerini 

taraflardan birinin ya da her ikisinin ödemesine karar verir. Taraflar keşif 

bedelini ödemezlerse, bu bedel ileride haksız çıkan taraftan alınmak üzere  

Hazineden karşılanır (HUMK m.415). 

Kural olarak keşif, hakim tarafından yapılır. Bununla birlikte naip üye 

tayini veya istinabe yoluyla da keşif yapılabilir (HUMK m.364). 

Keşif, resmi çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde hatta adli 

tatilde dahi yapılabilir (HUMK m.81,m.176/2). Keşif kararında, keşifle ilgili 

bütün hususlar ve özellikle de neyin keşfedileceğinin açıkça belirtilmesi 

gerekir (HUMK m.180). 

Keşif konusunun taşınabilir bir şey olması halinde bu şey mahkemeye 

getirilerek keşif yapılabileceği halde, taşınmaz şeylerin keşfi için mahalline 

gidilecektir. Keşif, genellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren bir iş 

olduğundan, hakim keşif sırasında bilirkişi incelemesi yaptırabilir (HUMK 

m.365). 

Keşifte tanık da dinlenebilir (HUMK m.365). Bilhassa gayrimenkullere 

ilişkin keşiflerde, tanığın gösterme suretiyle dinlenmesi gerçeği daha iyi 

aydınlatacağından, bu tür keşiflerde tanığın keşif yerinde dinlenilmesi gerekir 

(HUMK m.259). 

                                                 
330 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 701. 
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Keşif bitince, keşif yerinde keşifte yapılan işlemleri içeren bir tutanak 

yani keşif tutanağı düzenlenir (HUMK m.366). 

Keşif, takdiri bir delildir (HUMK m.240). Bu nedenle de hakim, keşif 

incelemesi sonucu elde edilen bilgilerle bağlı değildir, keşif sonucunu 

serbestçe takdir edebilir. Hakim, keşif sonucunda davanın gereği gibi 

aydınlanmadığı sonucuna varırsa yeniden keşif yapabilir. Bu iki keşif 

arasında aykırılık olursa, bu aykırılığın giderilmesi için üçüncü bir keşif de 

yapılabilir.331 

C. Kesinleşmiş Mahkeme Kararları 

Mahkeme kararları ile kişiler arasındaki uyuşmazlıkların kesin şekilde 

çözümlenmesi amaçlanır. Bu amacın gerçekleşmesinde, hem kişilerin hem 

de Devlet'in yararı vardır. Çünkü kişiler, aralarındaki uyuşmazlığın kesin 

biçimde sonuçlanması için dava sırasında bütün imkanlarını kullanır ve dava 

sonucunda verilecek kararla artık bu uyuşmazlığın son bulmasını isterler. 

Devlet'in de bunda yararı vardır. Çünkü, Devlet de mahkemelerin sınırsız 

şekilde aynı uyuşmazlıklarla tekrar meşgul edilmesini istemez.332 

Kesinleşmiş mahkeme kararı, tarafları, nedeni, konusu aynı olan 

başka bir davada, adli gerçeği ifade ettiğinden delil olarak 

kullanılabilmektedir. Kesin hüküm, hükmü veren mahkeme de dahil olmak 

üzere, diğer bütün mahkemeleri bağlar. Mahkemeler, aynı konuda, aynı dava 

sebebine dayanan, aynı taraflar hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı 

varsa, bu kararla bağlıdırlar ve aynı davayı bir kere daha inceleyemezler. 

 

                                                 
331  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 522. 
332  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 783. 
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IV. HEM İDARE HEM YARGI KESİMİNDE OLUŞAN DELİLLER 

A.  Tanık 

1.   Tanık Kavramı 

Tanık, dava ile ilgili olarak bildiğini, duyduğunu ya da gördüğünü 

yargılama sırasında ve hakim önünde söyleyen kişidir.333 Tanık, uyuşmazlık 

konusu olayı duyuları vasıtasıyla kavrayan kişidir. Tanıklık ise, bu kişinin 

duyuları vasıtasıyla edindiği bilgileri yetkililer önünde anlatmasıdır.334 Bu 

şekilde verilen bilgiye de tanık beyanı denilir. 

Tanık, davanın tarafları dışında kalan üçüncü kişi olup dava konusu 

olay hakkında edindiği bilgileri mahkemeye aktarır. O halde, taraflar kendi 

işlerinde tanık olamazlar. Ancak, vekilin ya da kanuni temsilcinin tanık 

olması mümkündür. Bu bağlamda, vergi idaresinin yöneticisi hariç, vergi 

dairesinde çalışan görevli ya da memur da tanık olarak dinlenebilir335. 

Tanık, duyularıyla edindiği bilgiyi nakleder. Yoksa, bir vakıanın anlam 

ve değeri hakkında fikirlerini, anlayış ve düşüncelerini bildirmez. Tanık bir 

beyanın, bir fiilin, bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği veya herhangi bir 

olayı görüp görmediği hususunda tanıklık eder. Tanık işittiği sözü ya da 

gördüğü olayı yorumlayamaz. Bunlar bilirkişinin görevine girer.336 

Tanık, işittiği ya da gördüğü belli bir gerçeği ortaya koymak 

zorundadır. Tanıklık yapma yükümlülüğü, mahkemede hazır bulunma ve 

bildiğini, gördüğünü ifade etme yükümlülüklerini kapsamaktadır. Hastalık ya 

da uzakta bulunma sebebiyle mahkemeye gelemeyen tanık, mahkeme 

                                                 
333   Sunay, a.g.e., s. 58. 
334  Candan, “Vergi Yargısında İspat VI”, s. 55. 
335 Bilge, Önen, a.g.e., s. 522. 
336   Bilge, Önen, a.g.e., s. 523. 
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üyelerinden birinin görevlendirilmesi ya da başka bir mahkemenin istinabesi 

yoluyla dinlenebilir. 

2. Tanık Beyanı 

Kesin delille ispat edilmesi gereken konularda tanık dinlenmez. Tanık, 

zayıf, çürük bir delildir. Çünkü tanıklık, hafızaya dayanmaktadır. İnsanların 

hafıza kabiliyetleri de kişiden kişiye değişebildiği gibi, kendileriyle özel bir 

ilgisi bulunmayan olayları hafızalarında tutmak hususundaki kabiliyetleri de 

her zaman güven verici değildir. Yani, tanığın bir olayı tamamen hatırında 

tutması ve gerçeği olduğu gibi anlatması zordur. Ayrıca bir kişinin gerçeği 

bilmesine rağmen onun aksine tanıklık etmesi de mümkündür.337 Bu nedenle 

tanıklık, her zaman güvenilebilecek bir ispat aracı olmaktan uzaktır. 

Tanık beyanı hakkında söz konusu olan zayıflık ve güvensizlik gibi 

sakıncalar, vergi yargılaması hukukunda önemli ölçüde giderilmiş 

bulunmaktadır. Çünkü vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık olmayan tanık 

beyanına delil niteliği tanınmamaktadır. Böylece, bir kimsenin kendisi ile ilgili 

olmayan bir olay hakkında bilgisine başvurulmamaktadır. Dolayısıyla da 

unutma, yanlış hatırlama gibi sakıncalar olabildiğince bertaraf edilmiş 

olmaktadır. Gerçekten, vergiyi doğuran olayın tarafı olan ya da vergiyi 

doğuran olayın gerçekleşmesine katkıda bulunan veya aracılık eden 

kimsenin bu konudaki beyanıyla, bir olaya tesadüfen tanık olan kimsenin 

beyanı arasında güvenilirlik açısından önemli farklar olması kaçınılmazdır.338 

3. Vergi Hukukunda Tanık Beyanının Şartları 

Vergi hukukunda tanık beyanları delil olarak kabul edilmektedir. 

Ancak, vergi yargılamasında yazılılık ilkesi geçerli olup, duruşma yapılması 

                                                 
337  Bilge, Önen, a.g.e., s. 523. 
338  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 147. 
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istisnaidir. Bu nedenle de vergi yargılamasında delil olarak kabul edilen tanık 

değil, tanık beyanıdır. Tanık, delil kaynağıdır.339 

Vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin tanıkla ispatı, sadece Vergi 

Usul Kanunu gereğince tutulması gereken defterlerin ve belgelerin, matrahın 

doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek ölçüde noksan, usulsüz ve 

karışık olması halinde mümkündür. Kanunen tutulması zorunlu olan 

defterlerin tam ve usulüne uygun olarak tutulmuş olması halinde, defter 

kayıtlarının aksi tanıkla ispat edilemez. Belge, tanık beyanına göre daha 

kuvvetli bir delildir. 

Vergi hukukunda ispat vasıtası olarak tanığa ancak idare tarafından ve 

belli koşullarla başvurulabilir. Her türlü tanık beyanının delil olabilme yeteneği 

yoktur. Vergi hukukunda tanık beyanlarının delil niteliğini kazanabilmeleri için 

Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesi B bendine göre; vergiyi doğuran olayla 

açık ve tabii bir ilgisinin bulunması gerekir. Ancak kanunda, vergiyi doğuran 

olayla tanık arasında ne zaman açık ve tabii bir ilginin bulunmuş sayılacağı 

açıklanmamıştır. Ancak kanun metninde “tabii ve açık” ifadesi yer aldığından, 

üçüncü kişilerin beyanının tanık beyanı olarak kabul edilmesi için, kişinin 

vergiyi doğuran olayla ilgisinin hem tabii hem de açık olması gerekmektedir.  

a. Tanığın Vergiyi Doğuran Olayla İlgisi Tabii Olmalıdır 

Vergi hukukunda tanık beyanının delil olarak kullanılabilmesi için ilk 

şart; tanığın vergiyi doğuran olayla ilgisinin tabii bulunmasıdır. İlginin tabii 

olmasından ne anlaşılması gerektiği hususu kanunda açıklanmamıştır. 

Danıştay kararlarında da bu konuda yapılmış bir tanımlama söz konusu 

değildir. Ancak, Danıştay'ca verilmiş kararlardan, tanığın vergiyi doğuran 

olayla ilgisinin tabii kabul edilebilmesi için, bu olayı ve bu olaya ilişkin 

                                                 
339 Bilge, Önen, a.g.e., s. 522. 
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muameleleri bilmek durumunda olacağı bir konumda bulunması gerektiği 

anlaşılmaktadır.340 

Tanığın vergiyi doğuran olayla iktisadi bir ilişkisinin bulunması gerekir. 

Rastlantısal bir ilişki, tanık ifadesinin delil olarak kabul edilebilmesi için yeterli 

değildir. Örneğin; bir vergi mükellefinin yaptığı satışlarda vergilendirme dışı 

para almış olduğu yolundaki bir iddia, o kimseden mal almış birçok kimsenin 

birbirini teyit eden ifadeleri ile ispatlanabilir. Nitekim Danıştay, apartman   

daire satışlarında gerçek satış bedelinin tespiti yönünden daire alıcılarının 

ifadelerini maddi delil olarak kabul etmektedir.341 

Vergiyi doğuran olayla herhangi bir iktisadi ilişkisi bulunmayan, olaya 

tesadüfen tanık olan kişilerin ifadeleri vergi hukukunda delil olarak kabul 

edilmez. Bu itibarla, vergi mükellefi ile herhangi bir işlemde bulunmamış 

fakat vergiyi doğuran olayın ne zaman ve ne şekilde gerçekleştiğini bilen 

kişinin bu olay hakkındaki beyanı delil olarak kabul edilmeyecektir. 

Danıştay kararlarında, emtia alıcısının, faiz karşılığı borç alan kişinin, 

doktorun hastalarının, avukatın müvekkillerinin, kiracının, tarafı bulunduğu 

hukuki ilişki dolayısıyla, vergiyi doğuran olayla ilgilerinin tabii olduğu kabul 

edilmektedir.342 

b. Tanığın Vergiyi Doğuran Olayla İlgisi Açık Olmalıdır 

Tanık beyanının delil olarak kabul edilmesinin ikinci şartı da tanığın 

vergiyi doğuran olayla ilgisinin açık olmasıdır. Tanığın içinde bulunduğu 

durum sebebiyle ilk bakışta olayla ilgisi tabii görünebilir. Ancak, görünen bu 

ilgi her zaman var olmayabilir. Örneğin; mükellefin bulunmadığı zamanlarda 

işlerini yürüten oğlunun söz konusu işle ilgisi tabii olmakla birlikte, bu durum, 

tabii ilginin mükellefin işinin tümünü kapsadığı yani, yalnızca babasının 

                                                 
340 Candan, “Vergi Yargısında İspat VI”, s. 56. 
341 Güneş, “Vergi Hukukunda Deliller”, s. 490. 
342 Candan, “Vergi Yargısında İspat VI”, s. 56. 
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bulunmadığı zamanlarda işin başında olan oğlun, işin tümünün 

yürütümünden haberdar olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle, bu kişinin, 

mükellefin tüm faaliyetini kapsayacak şekilde vermiş olduğu ifadenin delil 

olarak değeri olamaz. Bu bakımdan, vergilendirmede ifadesi delil olarak 

kullanılacak kişinin olayla olan tabii ilgisinin açık olarak anlaşılabilmesi de 

gerekir.343 

Vergiyi doğuran olayın oluşmasında taraf olan kimsenin vekili veya 

temsilcisi sıfatıyla işlemde bulunan kişilerin de vergiyi doğuran olayla ilgileri 

açık olduğundan beyanları delil olarak kullanılabilir. Örneğin; vekil sıfatıyla 

müteahhitten herhangi bir kimseye daire alan kişinin ifadesi delil olarak 

kabul edilmektedir. Diğer yandan, mükellefin faturalarını düzenleyen, 

dolayısıyla olayla ilgileri açık olan kişilerin beyanları da ispat vasıtası olarak 

kullanılabilir.344 

Vergilendirme işlemlerinde ifadesine başvurulan tanığın Vergi Usul 

Kanunu’nun 3.maddesinde yer alan şartlara sahip olup olmadıkları her 

olayda, olayın özellikleri dikkate alınarak vergi yargı organınca takdir 

edilecektir.  

Danıştay, bazı durumlarda da tanığın vergiyi doğuran olay ve bu olaya 

ilişkin muamelelerle ilgisi açık ve tabii olmasına rağmen, beyanına delil 

olarak itibar etmemektedir. Bu hallere örnek; mükellefle nizalı bulunan 

tanığın ifadesi, mükellefi zarara uğratmak amacıyla verilen tanık ifadesi, kira 

bedelini kendi ticari defterlerine mükellefin beyanına uygun olarak geçiren 

kiracının, kira sözleşmesinde yazılandan daha fazla kira ödediği yolundaki 

ifadesi, sahteliği ve geçersizliği tespit edilemeyen noter senedinin hilafına 

tanık ifadesidir.345 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 378.maddesine göre; Danıştay ve 

vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerekli 

                                                 
343 Candan, “Vergi Yargısında İspat VI”, s. 57. 
344  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 153. 
345 Candan, “Vergi Yargısında İspat VI”, s. 57-58. 
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kıldığı durumlarda, mahkeme vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı 

olan incelemeyi yapmış olan inceleme elemanları ile mükellefin duruşmada 

hazır bulundurduğu mali müşaviri ya da muhasebecisini de dinleyebilir.346 

Mükellefler yapılmış ya da yapılmakta olan vergi incelemeleri 

nedeniyle vergiyi doğuran olayla ilgisi açık ve tabii olan tanıkların ifadelerini 

tespit ettirmek amacıyla noterlere başvurabilirler. Noterler bu ifadeleri 

usulüne uygun olarak tespit etmek zorundadırlar. Mükellefler bu delilleri vergi 

davalarına ilişkin dilekçeleri ekinde vergi mahkemesine sunabilirler.347 

Her tanığın ifadesinin delil olarak kullanılmasını sınırlayan Vergi Usul 

Kanunu’nun 3.maddesindeki hüküm vergi hukukuna özgü bir hükümdür. 

Diğer yargılama hukuklarında rastlantısal tanık ifadeleri de delil olarak kabul 

edilirken vergi hukukunda bu sınırlandırılmaktadır. Tanık ifadeleriyle ilgili 

olarak böyle bir sınırlama getirilmesi, vergi hukukunda mükellefe bir ölçüde 

güvenlik sağlamak amacına yöneliktir. 

B.   İkrar 

İkrar, bir kimsenin belli bir yargılamada kendi aleyhine hukuki sonuç 

doğurabilecek bir durumun doğruluğunu kabul etmesidir.348 Davalı davacının 

ileri sürdüğü vakıaları ikrar edebileceği gibi davacı da davalının ileri sürdüğü 

vakıaları ikrar edebilir. 

Dava ve evrakta veya hakim huzurunda, iki taraftan birisinin yaptığı 

ikrar geçerlidir ve yapan aleyhine delil olarak kabul edilir (HUMK m.236).  

Bir beyanın ikrar sayılabilmesi için, karşı tarafça ileri sürülen bir 

vakıaya ilişkin olması gerekir. Bir tarafın kendi lehine ileri sürdüğü vakıaların 

doğru olduğunu bildirmesi ikrar değildir. İkrardan söz edilebilmesi için, bir 

                                                 
346 Hondu, a.g.m., s. 14. 
347 Necati Perçin, “Vergi Hukukunda İspat ve Serbest Delil Sistemi”, Vergi Sorunları Dergisi, 

S.81, 1995, s. 66. 
348 Bilge, Önen, a.g.e., s. 510-511. 
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tarafın bir vakıa ileri sürmüş olması, diğer tarafın da bu vakıanın doğru 

olduğunu bildirmesi gerekir. Bu nedenle ikrarın konusu, ancak karşı tarafça 

ileri sürülen vakıalardır.  

İkrar, davanın kabulüne benzemekle birlikte ondan farklıdır. Davanın 

kabulü talep neticesine ilişkin olduğu halde, ikrar tek tek vakıalara ilişkindir. 

Bir tarafın talep sonucunun diğer tarafça kabul edilmesi, davayı sona erdiren 

bir taraf işlemi olup kabul ismini alır. Kabulde, karşı tarafın ileri sürdüğü 

vakıalara değil, onlardan çıkardığı talep sonucuna rıza gösterilmektedir. 

İkrarda ise, talep sonucunun doğruluğu değil, sadece ileri sürülen vakıanın 

doğru olduğu bildirilmektedir. Kabul ile, kabul edilen miktar hakkında dava 

sona erdiği halde, ikrarda sadece ikrar edilen vakıa doğru olarak kabul edilir 

ve yargılamaya devam edilir.349 Yani, davanın kabulü neticeye ilişkin olması 

sebebiyle çekişmeyi sona erdirdiği halde, ikrar sadece karşı tarafı ikrar edilen 

şeyi ispatlamak külfetinden kurtarır. İkrar davayı sona erdirmez ama kabul 

sona erdirir. 

İkrar, davanın taraflarından birince yapılan iradi ve tek taraflı bir 

beyandır. Tek taraflı bir beyan olduğu için de ikrarın geçerliliği karşı tarafın 

kabulüne bağlı değildir. İkrar, ikrar edilen vakıa üzerindeki tartışmayı sona 

erdirerek karşı tarafı bu vakıayı ispat yükünden kurtarır. 

İkrarın karşı tarafı ispat yükünden kurtarması, tarafların davada 

tasarruf serbestisine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. O halde taraflar 

davada ne nispette tasarruf serbestliğine sahiplerse, ikrar da o nispette 

caizdir.350 

İkrarı incelerken hem idare hem yargı kesiminde oluşan deliller 

arasında incelememizin sebebi, ikrarın mahkemede yapılabileceği 

(mahkeme içi ikrar) gibi,  mahkeme dışında da yapılabilmesidir (mahkeme 

dışı ikrar). 

                                                 
349 Bilge, Önen, a.g.e., s. 512 
350 Bilge, Önen, a.g.e.,  s. 511. 
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Görülmekte olan bir davanın yargılaması dışında yapılan ikrar, 

mahkeme dışı ikrar sayılmaktadır. Mahkeme dışında yapılan ikrar kesin delil 

değil, takdiri delildir ve diğer delillerle güçlendirilir. Ancak, mahkeme dışı ikrar 

bir belge ile mesela, bir mektupla ispat edilirse kesin delil hükmünde olur.351 

Mahkeme önünde yapılan ikrara mahkeme içi ikrar denilir. İkrar, bunu 

yapan tarafın mahkemeye karşı tek taraflı, açık irade beyanıyla olur. 

Mahkeme içi ikrar sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde kişinin ikrarı 

tutanağa geçirilir ve tutanağın ikrara ilişkin kısmı ikrar edilen önünde 

okunarak ikrar edence imzalanır. Bunlar, ikrarın geçerlilik şartıdır. Ancak, kişi 

bir dilekçe ile de bir vakıayı ikrar edebilir. Yetkisiz ve görevsiz mahkemede 

yapılan ikrar da geçerlidir. Yine, bir davada yapılan ikrar başka bir davada da 

geçerlidir.352 

İkrar eden, kural olarak ikrarıyla bağlıdır ve ondan dönemez. İkrar 

eden ancak ikrarın maddi bir hatadan doğduğunu ispat ederek ikrarından 

dönebilir (HUMK m.236/2). Bu hükme göre; hukuki bir hata ikrardan 

dönülmesi için yeterli bir sebep değildir. Yani, ikrar eden taraf bunun hukuki 

sonucunu yanlış hesap etmiş olsa bile ikrarından dönmesi mümkün değildir. 

Maddi hata halinde ikrar edenin bundan dönmesi için ikrar edilen hususun 

gerçeğe uygun olmadığını ve ikrarın maddi bir hata sonucu yapıldığını  

birlikte ispat etmesi gerekir.353 Bu şartlardan birinin bulunmaması halinde 

ikrardan dönme geçerli olmaz. 

Bir maddi vakıanın aleyhine sonuç doğuran kişi tarafından kabul 

edilmesi olarak tanımlanan ikrar, vergi yargılamasında da maddi delil olarak 

kabul edilmektedir. 

Vergi mükelleflerinin ikrar kabul edilen ve vergiyi doğuran olayın 

ortaya çıkarılmasında delil olarak kabul edilen açıklamaları, kendi aleyhlerine 

sonuç doğurabilecek olanlarıdır. Mükelleflerin kendi lehlerine yaptıkları 

                                                 
351 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 437.  
352 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 438. 
353 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 438. 
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açıklamalar ise birer iddia olup diğer delillerle doğrulanmadıkça delil niteliği 

taşımazlar. 

İkrarın delil değeri, hiç kimsenin kendi aleyhine sonuçlar doğuracak bir 

konuda gerçek olmayan bir ifade vermeyeceği varsayımına dayanmaktadır. 

Bu nedenle de vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyetlerinin ortaya çıkarılmasında en güçlü delil, vergi mükellef ve 

sorumlusunun ikrarıdır. İkrar; ikrarda bulunanın bilebileceği bir hususa ilişkin 

bulunması, herhangi bir kuşkuya meydan bırakmayacak biçimde tespit 

edilmiş olması, açık ve net biçimde yapılmış bulunması, tehdit, hile ve baskı 

altında yapılmamış olması ve ticari icaplara uygun olması halinde delil değeri 

taşır.354 

Vergilendirmede ikrarın bir bütün olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Yani, vergi idaresi mükellefin ifadesinin bir bölümünü 

kullanıp, diğer kısımlarını görmemezlikten gelemez. İkrarın delil değeri 

taşıyıp taşımadığına, ifade bir bütün olarak değerlendirildikten sonra karar 

verilecektir.355 

 Vergi hukukunda ikrar, daha çok mahkeme dışı ikrar şeklinde 

gerçekleşmektedir. Mükelleften, vergilendirme ve hesap durumu konusunda 

alınan ifade tutanakları da bu anlamda maddi delildir. Ayrıca Vergi Usul 

Kanunu’nun 371.maddesine göre mükellefler kanuna aykırı hareketlerini bir 

muhbir tarafından ihbar edilmeden ya da yetkili kişilerce vergi incelemesine 

başlanılmadan ya da olay takdir komisyonlarına intikal etmeden önce, haber 

verme dilekçesi ile bildirebilirler. Mükellef, bilgi toplama sırasında da vergi 

idaresinin iddialarını kabul etmişse, ikrar söz konusu olacaktır. 

 

 

                                                 
354 Candan, “Vergi Yargısında İspat III”, s. 53. 
355 Candan, “Vergi Yargısında İspat III”, s. 53. 
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V. DELİLLERİN TOPLANMASI  

A. Genel Olarak 

 

 Yargılama hukukunda, kararın verilebilmesi için delillerin hazır 

bulundurulmasına delillerin toplanması denir. Hakim delilleri toplarken 

sadece ilgilinin aleyhine olan hususları değil, lehine olan hususları da arar ve 

kaybolmasından korkulan delillerin toplanmasına ve zaptına çalışır. Bu da 

maddi gerçeğin araştırılması ilkesinin sonucudur.356 Bir uyuşmazlıkla ilgili 

olarak mahkemenin karar verebilmesi için delillerin toplanması zorunludur. 

Uyuşmazlık konusu olayın gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda 

hakimde bir kanaat uyandırmaya yarayan delillerin yargılama sürecine dahil 

edilmesi çeşitli şekillerde olmaktadır. Delillerin toplanması, ilk olarak tarafların 

kendi lehlerine olan delilleri kendilerinin ibraz etmeleri suretiyle yani delil 

ikamesi yoluyla olur. İkinci yol, dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan 

sonra delil tespiti yoluyla delillerin toplanmasıdır. Delillerin toplanmasında 

son yol ise, delillerin re'sen araştırma ilkesi çerçevesinde mahkemece elde 

edilmesidir.357 Mahkeme re'sen araştırma ilkesi çerçevesinde elde ettiği bilgi 

ve belgeleri yargılama sürecine intikal ettirerek tarafların bilgi ve tartışmasına 

sunar. 

B. Delillerin Toplanması Konusunda Geçerli Olan İlkeler 

Yargılama hukuklarında dava malzemesinin toplanmasına ilişkin iki 

ilke söz konusudur. Bunlar "taraflarca hazırlama ilkesi" ve "re'sen araştırma 

                                                 
356 Bahri Öztürk, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1994, s. 

320. 
357 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 672. 
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ilkesi''dir. Bu ilkelerden ilkine göre taraflar, ikincisine göre ise yargı organları 

dava malzemesinin toplanması konusunda yetkili ve yükümlüdürler. 

1.Taraflarca Hazırlama İlkesi  

Taraflarca hazırlama ilkesi, davanın (iddianın) ve savunmanın 

dayanağı olan vakıaların ve bunların delillerinin taraflarca mahkemeye 

bildirilmesi demektir. Buna göre hakim incelemesini taraflarca kendisine 

bildirilmiş olan dava malzemesi üzerinde yapar.358 Hakim tarafların 

bildirmediği vakıaları kendiliğinden inceleyemez ve onları hatırlatabilecek 

hallerde dahi bulunamaz (HUMK m.75/1). Fakat hakim çelişkili gördüğü iddia 

ve sebepler hakkında taraflardan açıklama yapmasını isteyebilir (HUMK 

m.75/2). 

Bu ilke genellikle çekişmeli yargılamada kullanılır.359 Taraflarca 

hazırlama ilkesi delilleri de kapsar. Taraflar dava sırasında ellerinde bulunan 

delilleri de göstermek zorundadırlar. Hakim kendiliğinden delillere 

başvuramaz. Ancak hakim keşif ve bilirkişi delillerine kendiliğinden 

başvurabilir (HUMK m.275, m. 363).  

2.Re’sen Araştırma İlkesi  

Dava malzemesinin hazırlanmasında tarafların yanında hakimin de 

görevli olmasına re’sen araştırma ilkesi denir. Bu ilke kamu yararı amacıyla 

benimsenmiştir. Re’sen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda hakimin 

kararını tarafların bildirmiş olduğu vakıalara dayandırabilmesi için onların 

varlığına kanaat getirmiş olması gerekir. Taraflar arasında çekişmeli olmayan 

vakıaları da hakim kendiliğinden inceleme konusu yapabilir. Hakim tarafların 

                                                 
358 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 405-406. 
359 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 406. 
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ileri sürmedikleri vakıaları da kendiliğinden araştırıp kararında bunları esas 

alabilir.360 

Re’sen araştırma ilkesi, hakimin maddi olayları ve bunların delillerini 

tek başına araştıracağı değil, bunların doğruluğundan tek başına sorumlu 

olacağı anlamına gelir.361 Hakim  re’sen araştırma ilkesinin uygulandığı 

davalarda bütün delilleri kendiliğinden araştırır, keşif ve bilirkişi incelemesi 

yapılmasına karar verebilir eğer taraflar giderleri yatırmazlarsa giderler  

Hazineden karşılanır.362 

Vergi yargılaması alanında bu ilkelerden re'sen araştırma ilkesi 

benimsenmiş durumdadır. Yani, bir dava ile ilgili delillerin toplanması 

konusunda taraflar kadar mahkemeler de delillerin yargılamaya getirilmesi ile 

görevlidirler. 

C. Delillerin İkamesi Suretiyle Delillerin Toplanması 

Kural olarak delil, davanın taraflarınca toplanır. Yani, bir davada 

taraflar iddialarını ispatlamak için delil toplamak zorundadırlar. Ancak, vergi 

yargılamasında geçerli olan re'sen araştırma ilkesi gereği olarak hakim de 

maddi gerçeği ortaya çıkarmak için delil toplama yoluna gidebilmektedir.  

Taraflardan birinin karşı taraf lehine de olabilecek bir maddi delil 

getirmesi durumunda taraf, getirdiği delilin sadece kendi lehine dikkate 

alınmasını talep edemez. Hakim, yargılama sırasında toplanan maddi delilleri 

hükmüne esas alır.363 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 238.maddesinde; "Delil 

davanın halline tesir edebilecek münazaalı hususları ispat için ikame 

                                                 
360 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 407. 
361  Sancar, a.g.m., s. 51. 
362  Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 407. 
363 Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin  

İlkeler, İÜHF Yayınları, 1979, s. 112-114. 
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olunur." denilmektedir. Bu hükme göre; delillerin toplanması sadece 

uyuşmazlık konusu ile ilgili olmalıdır. Yani hakim, öncelikle uyuşmazlık 

konusu olayı tespit etmeli ve davanın kısa sürede çözümlenmesi için de 

sadece uyuşmazlık konusu ile ilgili olan delilleri incelemelidir. 

Kural olarak delil ikamesi, davanın görülmeye başlanmasından 

itibaren gerçekleşir. Ancak istisnai olarak, dava görülmeye başlanmadan 

önce de delil ikamesi mümkün olmaktadır. Vaktinden önce delil ikamesi 

delillerin tespiti yoluyla olur. Delillerin tespiti yoluna ancak bazı şartların 

gerçekleşmesi durumunda başvurulabilir. 

Vergi yargılaması esas itibariyle yazılıdır. Dava, dava dilekçesinin 

mahkemeye verilmesi suretiyle açılır. Dava dilekçesinde de davanın tarafları, 

konusu, dayanılan deliller açıkça gösterilmelidir. Dava dilekçesinde 

gösterilen delillerden başka davacı, elde etmek isteyip de ulaşamadığı 

delilleri de dilekçesinde belirtmelidir. Böylece davacının elde edemediği 

delilleri toplama işi re'sen araştırma ilkesi gereğince mahkemelerce yerine 

getirilir. 

1. Hangi Konuda Delil İkame Edileceği 

Delillerin hangi konuda gösterileceği Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu'nun 238. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre, "davanın halline 

tesir edebilecek münazaalı hususları ispat için" delil gösterilebilir. İdari 

Yargılama Usulü Kanunu'nun 3. maddesinde ise, hangi konuda delil 

gösterileceği dolaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Buna göre, davanın 

konusu ve sebeplerini (İYUK m.3/b) belirtmek için bunların dayanağını 

oluşturan delillerin gösterilmesi gerekir. 

Bir davada tarafların başarı elde etmeleri yani, lehlerine hüküm 

verilmelerini sağlamaları, onların dayandıkları maddi vakıaları ispat etmeleri 

ile mümkündür. O halde delil, maddi vakıalar hakkında gösterilmelidir. Hukuk 

kurallarının araştırılıp yorumlanması ve uygulanması ise hakimin görevi 
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olduğundan bunların ispatı gerekmez. Dolayısıyla bu konuda delil ikamesi 

söz konusu değildir.364 

Ayrıca, tarafların doğru olduğu konusunda uyuştukları hususlar ile 

herkesçe bilinen olaylar hakkında da delil gösterilmesine gerek yoktur. 

Hakim, tarafların üzerinde anlaştıkları hususları doğru kabul etmek 

zorundadır.365 Herkesçe bilinen olaylar da çekişmeli sayılamayacağından 

bunlar hakkında da delil ikamesi söz konusu olmayacaktır. 

2. Delillerin İkame Zamanı 

Vergi yargılaması hukukunda süreler; vergi yargısı organlarının 

harekete geçirilmesi, kanun yollarına başvurulması ve yargılama usulüne 

ilişkin diğer işlemlerin yapılması bakımından önem taşımaktadır.366 Delillerin 

taraflarca ikamesi dava dilekçesi ve savunma dilekçesi ile 

gerçekleşmektedir.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun  3.maddesi b bendinde, davanın 

konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin dava dilekçesinde gösterilmesi 

gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu bent hükmünden, davada dayanılacak 

delillerin tümünün dava dilekçesinde gösterilmesinin zorunlu olduğu gibi bir 

anlam çıkmaktadır. Deliller davacının elinde ise dava dilekçesine eklenir. 

Ancak, deliller davacının elinde değilse ve bu delillere ulaşma imkanı da 

yoksa, davacı bu delilleri belirtmekle yetinecektir. Bu delillerin yargılamaya 

dahil edilmesi, re'sen araştırma ilkesinin gereği olarak davaya bakan 

mahkemeye düşmektedir (İYUK m.20).  

                                                 
364 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 347. 
365 Bilge, Önen, a.g.e., s. 452. 
366 Nami Çağan, Vergi Hukukunda Süreler, AÜHF Yayın No:389, 1975, s. 65. 
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Delillerin taraflarca gösterilmesi zorunluluğunu, yargılamanın devam 

edebilmesi için en azından gerekli olan ve davacı için de ulaşılabilecek bilgi 

ve belgelere dilekçede yer verilmesi olarak anlamak gerekir.367 

Vergi yargılamasında, çabukluk, basitlik ve ucuzluk ilkelerinin bir 

sonucu olarak hakimin, taraflara delillerini göstermeleri için süre vermeden 

önce, tarafların hangi delillerle iddia ve savunmalarını ispat edeceklerini 

bildirmelerini, böylece delillerini hasretmelerini istemesi uygun olur.368 

Dava dilekçesinde delillerini belirtmiş olan davacı, delillerini hasretmiş 

olacağından sonradan delil gösteremeyecektir. Bu durum, yargılama 

hukukunun çabukluk ilkesine uygundur.369 Ayrıca, tarafların delillerini 

yargılamanın her aşamasında ileri sürerek davayı uzatmak gibi kötü niyetle 

yapacağı delil gösterme işleminin önüne geçer ve dava ve cevap 

dilekçelerinde belirtilen delillere göre tarafların iddia ve savunmalarını 

hazırlamalarında bir güven ortamı yaratır. 

Dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar İdari Yargılama Usulü 

Kanunu'nun 3.maddesinde belirtilmiştir. Bu maddenin b bendine göre; 

davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller de dilekçelerde yer almak 

zorundadır. Vergi yargılamasında geçerli olan re'sen araştırma ilkesi 

sayesinde, dava konusu olay ile ilgili hukuki nedenlerin basit bir şekilde 

belirtilmiş olması dilekçenin kabulü için yeterlidir.  

Delillerin savunma dilekçesinde gösterilmesi hususuna ilişkin olarak 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Davalı, dava dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün 

içinde savunma dilekçesini vermek durumundadır (İYUK m.16/3). Davalı, 

savunma dilekçesi vermemişse, bu onun davacının iddialarını kabul ettiği 

anlamına gelmez. Çünkü, re'sen araştırma ilkesi gereğince, davalı savunma 

                                                 
367 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 232-233. 
368 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, İstanbul, 1990, s. 1393. 
369 M.Akif Tutumlu, “Hukuk Yargılamasında Delil İkamesinin Kapsamı, Şekli ve Zamanı”, 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1989, s. 927. 
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dilekçesi vermese bile mahkeme gerekli bütün araştırmaları yapmak ve 

bunların sonucuna göre davayı karara bağlamak durumundadır. 

Davacı açısından dava dilekçesi ve birinci cevap dilekçesinde, bütün 

maddi ve hukuki gerekçelerin belirtilmiş ve açıklanmış olması gerekir. 

Nitekim, sürenin geçmesinden sonra verilecek cevaplara ve ikinci dilekçelere 

dayanılarak davanın çözüm safhasında bir hak iddia edilemeyecektir (İYUK 

m.16/4). 

Cevap dilekçesinin süre geçtikten sonra verilmesi halinde, bu 

dilekçeye bağlı olarak hak talep etme imkanı kalmamaktadır. Ancak, 

mahkeme re'sen araştırma ilkesi çerçevesinde gerekli her türlü araştırmayı 

yapmak durumunda olduğundan, süresinden sonra verilen cevap 

dilekçelerinde yer alan hususların da, önemi oranında göz önünde 

bulundurulması gerekir. Bununla birlikte, mahkemenin uyuşmazlığı hızlı ve 

isabetli bir şekilde çözebilmesi için, tarafların da üzerlerine düşen ödevleri 

zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri şarttır.  

3.   İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı 

Mahkemelerin kısa sürede ve adil olarak karar verebilmeleri için iddia 

ve savunma sebeplerinin hep birlikte beyan edilmesi gerekir. Medeni 

yargılama hukukunda, taraflar iddia ve savunma sebeplerini hep birlikte 

bildirmeye mecburdurlar (HUMK m.179/2,m.202). Dilekçe mahkemeye 

verildikten sonra, dilekçenin içeriğine ilişkin değişiklikler yapılması mümkün 

değildir (HUMK m.185). Gerek davacı gerekse davalı mahkemeye vermiş 

oldukları dilekçelerle bağlıdırlar. Bu bağlılık davacı açısından "iddianın 

genişletilmesi yasağı", davalı açısından ise "savunmanın genişletilmesi 

yasağı" olarak adlandırılır.370 

Tarafların iddia ve savunmaları kural olarak, dava dilekçesi ve buna 

bağlı olarak verilen savunmayla sınırlandırılmıştır. Medeni yargılama 
                                                 
370  Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, s. 1395. 
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usulünde, karşı taraf uygun görmedikçe, taraflardan hiçbiri iddia ve 

savunmalarını genişletemez ve değiştiremez.371 Ancak, davacının ya da 

davalının iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıalara daha sonra bu 

iddia ve savunmayı destekleyici ek vakıalar eklemeleri halinde yasak söz 

konusu olmaz. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda iddia ve savunmanın 

genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı ile ilgili olarak açık bir hüküm yer 

almamaktadır. Ancak bu konuyla ilgili olarak İdari Yargılama Usulü 

Kanunu'nun 3, 16/4 ve 21.maddelerinde dolaylı düzenlemeler 

bulunmaktadır.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 16/4.maddesinde; "Taraflar, 

sürenin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere 

dayanarak hak iddia edemezler." hükmü yer almaktadır. Ayrıca yine 

kanunun 3. ve 21.maddelerinden, iddia ve savunmanın genişletilmesinin 

kabul edilmediği, tarafların dayandıkları sebepleri ve delilleri dava ve 

savunma dilekçelerinde ileri sürmeleri gerektiği sonucuna varmak 

mümkündür. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 21.maddesine göre; 

dilekçe ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgelerin sonradan kabul 

edilebilmesi için bunların vaktinde ibraz edilmelerine imkan bulunmadığına 

vergi  mahkemesince kanaat getirilmesi gerekmektedir. 

Vergi yargılaması usulünde, iddia ve savunmanın genişletilmesi ya da 

değiştirilmesi yasağı, davacı yönünden dava açma süresi sona erdikten, 

davalı için ise, birinci savunmanın cevap verme süresi geçtikten sonra 

başlamaktadır (İYUK m.16/4). Yani vergi yargılamasında, dava açma süresi 

geçmeden davacı, iddiasını genişletebilir ya da değiştirebilir. Aynı şekilde 

davalı da otuz günlük cevap verme süresi içerisinde savunmasını genişletip 

değiştirebilir (İYUK m.16/4).372 

                                                 
371 Bilge, Önen, a.g.e., s. 464-466. 
372 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 240. 
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Vergi hukukunda iddia ve savunmanın genişletilmesi veya 

değiştirilmesi yasağını incelerken vergi hukukunda geçerli olan re'sen 

araştırma ilkesi ile birlikte düşünüp değerlendirmek gerekecektir.373 

Sonradan verilen belge uyuşmazlığın maddi yönüne ilişkin ise, daha 

doğrusu tarafların bildirdikleri vakıaları ve diğer maddi sebepleri doğrulayan, 

gösteren ve bunların delilini oluşturan bir nitelik taşıyorsa, o zaman bir ayırım 

yapmak gerekecektir. Şayet söz konusu belge, ilgili taraf vermese dahi vergi 

mahkemesinin re'sen getirtip inceleme gereği duyacağı bir belge ise, bunun 

kabulü için İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun  21.maddesindeki imkansızlık 

şartının varlığı gerekmez. Vergi mahkemesinin maddi olayı açıklığa 

kavuşturabilmek için nasıl olsa getirtmek zorunda olduğu böyle bir belge 

hakkında ayrıca bir inceleme yapıp, bunun zamanında verilmemesinin 

imkansızlıktan ileri gelip gelmediğini araştırmak gereksiz olacaktır. Çünkü 

taraflar ileri sürmese bile vergi mahkemesi re'sen araştırma ilkesi 

çerçevesinde inceleme yapıp o bilgi veya belgeye ulaşacaktır.374 

Eğer sonradan verilen ve uyuşmazlığın maddi yönüne ilişkin olan 

belge, vergi mahkemesinin re'sen getirtip incelemek zorunda olduğu 

belgelerden değilse, o zaman sorun İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 

21.maddesinin uygulama alanına girer. Bu halde, vergi mahkemesinin, söz 

konusu belgenin dilekçe veya savunmalarla birlikte verilmesini engelleyen 

bir durum olup olmadığını araştırması ve bu araştırma sonunda, zamanında 

verilmesinin imkansızlıktan ileri geldiği kanaatine varırsa belgenin kabulü ile 

diğer tarafa tebliğine karar verilmesi gerekir. İddia ve savunmanın 

genişletilmesi veya değiştirilmesi anlamına gelen belgelerin kabul 

edilemeyeceği açıktır.375 Hakim tarafından davanın sonucuna etki etmediği 

kolaylıkla fark edilen veya sırf davayı uzatmak amacıyla verildiği anlaşılan 

belgelerin de kabul edilmemesi gerekir. 

                                                 
373 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 242. 
374 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 243-244. 
375 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 244. 
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Kamu düzeni ile ilgili hususların da mahkeme tarafından re'sen 

dikkate alınması gerekmektedir. Mahkeme, bir vergilendirme işleminde 

zamanaşımının olup olmadığını, vergi hatasının bulunup bulunmadığını 

araştırmak zorundadır. Davacının bunları geç ileri sürmüş olması, hatta hiç 

ileri sürmemesi, bunların dikkate alınmamalarını gerektirmez.376 

Vergi hukukunda, iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi 

yasağını re'sen araştırma ilkesi ile birlikte düşünmek ve çok katı 

uygulamamak gerekir. Bu yasağın getiriliş amacı, dava malzemelerini her iki 

tarafın da davanın başında hazırlamalarını sağlamak ve yargılamayı bu 

çerçevede yürütmektir. Ancak yanlışlık, bilmeme, unutma gibi sebeplerle 

iddia ve savunmada yanlışlık ya da eksiklik söz konusu olursa, bu da 

sonradan düzeltilebilmelidir. Çünkü amaç, maddi gerçeğe ulaşmaktır. Eğer 

iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı katı olarak 

uygulanırsa, maddi gerçeğe ulaşmakta bazı sakıncalar doğabilir. 

4. Duruşmalarda İleri Sürülebilecek Hususlar 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 21.maddesine göre, kabulü 

mümkün olan belgeler duruşmada ibraz edilir. Karşı taraf cevabını hemen 

vereceğini bildirir ya da cevap vermeye lüzum görmezse tebliğ işlemi 

yapılmaz. Ancak, karşı taraf cevap için süre isterse bu takdirde belgenin 

karşı tarafa tebliğ edilmesi gerekir. 

Taraflar iddia ve savunmalarını dava dilekçesi ile savunma ve cevap 

dilekçelerinde yapmak durumundadırlar. Bu dilekçelerde ileri sürülmeyen 

taleplerin duruşmada tartışma konusu yapılması kural olarak mümkün 

değildir. Duruşmada ileri sürülebilecek hususlar sadece dilekçe ve 

savunmalarda ileri sürülen sebep ve delillerin tartışılması ile sınırlıdır.  

Mahkemenin re'sen araştırma durumunda olduğu hususların ilk defa 

duruşmada öne sürülmesine bir engel yoktur. Bununla birlikte ilk kez 
                                                 
376 Kumrulu, a.g.e., s. 88-89.  
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duruşmada ortaya konan maddi sebepler dava dilekçesinde ve birinci 

savunmada bildirilen maddi durumun tamamlayıcısı niteliğinde ve zaten onun 

içinde saklı ise veya onun kanıtını teşkil ediyorsa bunların da dinlenip dikkate 

alınması uygun olur.377 Hukuki nitelendirme bakımında da duruşmada yeni 

hususlar ileri sürülebilecektir. Çünkü esasen hukuki nitelendirme mahkemeye 

düşen bir görevdir. Kısaca, dilekçe ve savunmaların talep kısmında yer alan 

hususların genişletilmesi veya değiştirilmesi dışında kalan ve gerek 

uyuşmazlığın maddi yapısı gerekse hukuki nitelendirmesi ile ilgili olarak yeni 

unsurların duruşmada ileri sürülmesi mümkündür.378 

D. Delillerin Tespiti Yoluyla Delillerin Toplanması 

Yargı organları önünde bir hak iddiasında bulunan şahıslar,  

iddialarını dayandırdıkları delilleri dava ya da cevap dilekçesi ile mahkemeye 

sunmalıdır (İYUK m.3/3). Bunun için gerekiyorsa henüz dava açılmadan 

evvel ileride açılacak bir davada öne sürülecek delillerin elde edilmesi için 

delil tespiti talebinde bulunabilir. Dava açıldıktan sonra da bu yola gidilebilir. 

Delil tespiti, henüz incelenmesine sıra gelmemiş bulunan veya ileride 

açılacak bir davada ileri sürülecek bir delilin zamanından önce toplanıp 

emniyet altına alınmasını gerektiren bir önlemdir.379 

Delillerin tespiti, açılmış ya da ileride açılacak olan bir dava ile ilgili 

delillerin, bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp güvence altına 

alınmasını sağlamak için kabul edilmiş bir müessesedir. Örneğin; ileride 

davada tanık olarak dinlenecek olan bir kişi ağır hastadır ve yakında 

öleceğinden korkulmaktadır. Bu nedenle de bu kişi sırası gelmediği halde 

                                                 
377 Kazım Yenice, Yüksel Esin, Açıklamalı İçtihatlı Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara, 

Arısan Matbaacılık,  1983, s. 535. 
378 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 245. 
379 Yılmaz, Hukuk Sözlüğü. 
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delillerin tespiti yoluyla mahkemece daha önce dinlenir ve bu kişinin ifadesi 

ileride davada delil olarak değerlendirilir.380 

Delillerin tespiti bir dava değildir, açılmış ya da açılacak olan davaya 

bağlı bir işlemdir. Delil tespiti, ihtiyati tedbir ile tespit davasına benzemekle 

birlikte onlardan farklı bir kavramdır.  

Delil tespiti, deliller hakkında bir çeşit ihtiyati tedbirdir. Ancak, ihtiyati 

tedbirde dava konusu olan malın ya da hakkın güvence altına alınması için o 

mal ya da hakka tedbir konulduğu halde, delillerin tespitinde, davanın karara 

bağlanmasına yardımcı olacak delillerin kaybolmasını önlemek için tedbir 

alınmaktadır. Delil tespiti, tespit davasından da farklıdır. Delil tespiti başlı 

başına bir dava olmayıp, açılmış ya da açılacak bir davaya bağlı bir işlemdir. 

Oysa, tespit davası başlı başına bir davadır. Tespit davasının konusunu 

hukuki ilişkiler oluşturduğu halde, delil tespitinin konusunu maddi vakıalar 

oluşturur. Maddi vakıalar ise yalnız başına tespit davasına konu 

yapılamazlar.381 

Delil tespiti Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368-

374.maddeleri arasında düzenlenmekte olup bu hükümler, hukuk davaları ile 

Danıştay'da, idare ve vergi mahkemelerinde ve Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi'nde açılmış veya açılacak olan davalar hakkındaki delil tespitleri 

için de geçerlidir. 

İdari yargıda delillerin tespiti konusundaki ilk düzenleme İdari 

Yargılama Usulü Kanunu'nun 31.maddesinde yer almaktadır. Madde 

hükmüne göre: "Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin 

davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya 

katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, 

mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım 

hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve 

inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü 

                                                 
380 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.II, s. 3140. 
381 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 248-249. 
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Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, davanın ihbarı ve bilirkişi 

seçimi Danıştay, mahkeme ya da hakim tarafından re'sen yapılır." İdari 

Yargılama Usulü Kanunu'nun delillerin tespiti konusunda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na yaptığı bu atıf, dava açılmadan önceki delil 

tespitine ilişkindir.  

Dava açıldıktan sonra delil tespiti konusu İdari Yargılama Usulü 

Kanunu'nun 58.maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; “vergi 

davasının açılmasından sonra, bu dava ile ilgili delillerin tespiti, tarafların 

isteği üzerine davaya bakan Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinden 

istenebilir.”  

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 58.maddesindeki bu düzenleme 

ile idari yargıda dava açılmış olması halinde yetkili mahkeme 

gösterilmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31.maddesinin Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunan hükmü nedeniyle idari bir 

dava açılmadan önce bir idari davada dayanılan delillerin, en çabuk ve en 

az giderle nerede tespit edilecekse o yerdeki idari ve sulh veya asliye 

mahkemesinde delil tespiti yaptırılmak suretiyle toplanması mümkündür.382 

1.  Delil Tespiti İçin Gerekli Şartlar 

Delillerin tespiti için gerekli olan şartları iki grupta inceleyebiliriz. 

Bunlardan ilki; inceleme sırası gelmemiş delillerin tespiti istenebilir, ikincisi; 

delil tespitinde hukuki yarar bulunmalıdır. 

a.  İnceleme Sırası Gelmemiş Delillerin Tespiti İstenebilir 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368.maddesine göre; delil 

tespiti yoluna dava açılmadan önce de dava açıldıktan sonra da gidilebilir. 
                                                 
382 Zuhal Bereket, “İdari Yargıda Delillerin Tespiti”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S.274, 15 

Haziran 1998, s. 131. 
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Dava açıldıktan sonra, ancak kendisine inceleme sırası gelmemiş olan 

delillerin tespiti istenebilir. Hâkim tarafından incelenmeye başlanmış delillerin 

tespiti istenemez. Daha önce tespit edilmiş olan bir hususun yeniden tespiti 

talep olunamayacağı gibi, delil tespitine esas kabul edilen olayın varlığı 

aşikar ve inkarı mümkün değilse, yine tespiti istenemez.383 

Dava açılmasından önce, ilerde açılacak olan davada ileri sürülecek 

hususların tanık, keşif, bilirkişi veya diğer deliller ile tespiti istenebilir (HUMK 

m.368).  

Dava açmadan önce delil tespiti isteyen kişi, delil tespiti talebinde 

ileride açacağı davayı somut olarak belirtmelidir.384 

b. Delil Tespitinde Hukuki Yarar Bulunmalıdır 

 Delil tespiti talebinde bulunan kişinin, delillerin önceden tespit 

edilmesinde hukuki yararı bulunmalıdır. Bir şeyin halihazır durumundan 

kendi lehine haklar çıkaran veya kendi aleyhine hakların ileri sürülmesinden 

korkan kimsenin, delil tespitinde hukuki yararı vardır.385 

Delillerin tespitinin istenebilmesi için, tespiti istenilen delillerin tespit 

edilmemesi halinde ileride kaybolacakları veya ikamesinde büyük güçlüklerle 

karşılaşılacağı ihtimalinin isbat edilmesi gerekir.386 Önceden tespit 

edilmemesi halinde ileride kaybolacağı veya gösterilmesi çok güç olacağı 

tahmin edilen delillerin önceden tespit edilmesinde hukuki yarar vardır 

(HUMK m.369).  

Bazı hallerde mevcut deliller derhal tespit edilmediği takdirde, ileride 

kaybolması muhtemel olduğu gibi bazı hallerde de tespit edilmeyen delillerin 

sonradan ikame edilmesi imkansızlaşmaktadır. Örneğin; ileride davada tanık 
                                                 
383 İsmail Doğanay, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Tesbiti Delaile Dair Hükümleri 

Üzerine Bir İnceleme”, Adalet Dergisi,  S.7, 1954, s. 892. 
384 Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 719. 
385 Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul, 2000, s. 490. 
386 Doğanay , “Tesbiti Delaile Dair Hükümler Üzerine Bir İnceleme”, s. 892. 
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olarak dinlenecek kişinin, ağır hasta olması, uzun bir yolculuğa çıkacak 

olması veya zamanla karşı tarafın etkisinde kalarak bildiğini 

söylemeyeceğinden ya da yanlış söyleyeceğinden korkulması halinde, o 

kişinin ifadesinin önceden alınmasında hukuki yarar vardır.387 

2.  Delil Tespitinin Usulü  

Delil tespitinin konusu maddi vakıalardır. Bu nedenle delil tespiti bir 

dava değil, mahkemeye yapılmış bir taleptir. Bu yolla bir davada 

uyuşmazlığın çözümlenmesini sağlayacak olan delillerin kaybolmaması ve 

emniyet altına alınması sağlanmış olur. 

İdari yargıda ve vergi yargısında delillerin tespiti, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu kurallarına göre yapılır. Bu kuralları şu şekilde 

sıralayabiliriz: Kural olarak her türlü delilin tespiti yapılabilir. Tespiti istenen 

delillerin ileride açılacağı belirtilen ya da açılmış bulunan dava ile ilgili olması 

gerekir. Delillerin tespiti yoluna dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan 

sonra kendisine inceleme için sıra gelmemiş olan deliller için başvurulmalıdır. 

Delillerin önceden tespit edilmesinde, tespiti isteyenin bir çıkarı bulunmalıdır. 

Delillerin hemen tespit edilmemesi durumunda, ileride kaybolması ya da 

kullanılmasının güçleşeceği ihtimalinin bulunması gerekir.  

İdari uyuşmazlıklarda ve vergi uyuşmazlıklarında taraflardan birinin 

idare olması sebebiyle işlem ve işlemin dayanağı bilgi ve belgeler, yazılı tüm 

deliller idarenin elinde bulunmaktadır. Bu açıdan delillerin kaybolması, 

bozulması, yok olması olanağı bulunmadığı karinesi kabul edilmektedir. 

Ancak bu durumu olaylara özgü olarak değerlendirmek gerekir. Örneğin; bir 

idari eylemden doğan zararın tespiti gerekebilir. Zira eylemde meydana 

gelen zararın, idari hizmetin sürekliliği uyarınca eski hale getirilmesi 

nedeniyle idare mahkemesinde dava açılmasına kadar tespiti olanaksız 

                                                 
387 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü,  C.III, 5.Baskı, İstanbul, Evrim Basım Yayım 

Dağıtım,  1991,  s. 3143. 
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olabilir. Ayrıca, eylemden doğan zararlar nedeniyle idareye başvurup ön 

karar alma zorunluluğu İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13.maddesi 

karşısında, geçen süre içinde delillerin toplanması olanaksızlaşabilir.388 İşte 

bu gibi sebeplerle hem dava açılmadan önce hem de açılmış olan bir davada 

delillerin tespit edilebilmesi gerekir. 

a. Dava Açılmadan Önce Delil Tespiti  

Dava açılmadan önce delil tespiti en çabuk ve en az giderle nerede 

tespit edilecekse o yerin sulh veya asliye hukuk mahkemesinden istenebilir. 

Dava açılmadan önceki delil tespiti talepleri için yetki ve görev bakımından 

bir sınırlama getirilmemiştir (HUMK m.370).  

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda dava açılmadan önce delil 

tespitine yönelik açık bir hüküm yer almasa da, delil tespiti için dava 

açılmadan önce de  idare ve vergi mahkemelerine başvurulabilmeli ve idare 

ve vergi mahkemeleri de delil tespiti yapabilmelidirler. İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 31.maddesinin yaptığı yollama nedeniyle, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 370.maddesindeki "mahkeme" deyimine, idare ve 

vergi mahkemeleri de dahildir.389 

b. Dava Açıldıktan Sonra Delil Tespiti  

Vergi davası açıldıktan sonra delil tespiti yoluna gidilmesi konusu İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun 58.maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye 

göre; vergi davası açıldıktan sonra delil tespiti ancak davanın açıldığı 

mahkemeden istenebilir (İYUK m.58/1). Davaya bakan mahkemeden başka 

bir mahkeme, o davaya ilişkin delil tespiti için yetkili ve görevli değildir. 

                                                 
388   Bereket, a.g.m., s. 131. 
389 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3145. 
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Dava açıldıktan sonra, davaya bakan mahkeme dışında bir mahkeme, 

o davaya ilişkin delil tespiti yapamaz, yaparsa böyle bir delil tespiti hükme 

esas alınamaz.390 

Davaya bakan mahkeme delillerin tespitini uygun gördüğü takdirde, 

üyelerden birini bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin mahalli idari ya da 

adli yargı yerlerince yapılmasına da karar verebilir (İYUK m.58/2). 

Kanuni düzenleme böyle olmakla birlikte, uygulamada vergi davası 

açıldıktan sonra, adli yargı yerlerinde delil tespiti yaptırılamayacağı görüşü 

hakim bulunmaktadır. Mahkemelerce bu yerlerde yaptırılan tespitlere dayalı 

olarak verilen kararlar Danıştay tarafından bozulmaktadır.391 Delil tespiti 

istemi yerinde görüldüğü takdirde bu talep ivedilikle yerine getirilir (İYUK 

m.58/3). 

c. Delil Tespitinde İzlenecek Usul 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 371.maddesine göre; delil 

tespiti mahkemeden dilekçe ile istenir. Bu dilekçeye tespit edilmesi istenen 

deliller, vakıalar, tanık ve bilirkişilere sorulacak sorular, delil tespitini haklı 

gösteren sebepler de eklenir. Delil tespiti dilekçesi üç nüsha olarak verilir. 

Bunun bir nüshası mahkemede kalır, ikincisi karşı tarafa gönderilir, üçüncüsü 

de bilirkişi varsa ona verilir. 

Davacı aynı dilekçe ile hem delil tespiti isteyip hem de esas 

hakkındaki davasını açabilir. Delil tespiti isteyen kişi, tespit için gerekli 

giderleri peşin olarak mahkeme veznesine yatırmak zorundadır (HUMK 

m.414). Bu giderler daha sonra açılacak davanın yargılama giderlerine dahil 

edilir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 371 ve 372.maddelerinden 

mahkemenin delil tespitini duruşma yapmadan inceleyeceği anlaşılmaktadır. 
                                                 
390 Kuru,  Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3146. 
391 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 678. 
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Delil tespiti isteyen kişinin, mahkemeye delil tespitinin şartlarının 

varlığı hakkında delil göstermesi gerekir. Fakat buradaki ispat tam bir ispat 

değildir. Mahkemenin, delil tespiti için gerekli şartların var olduğuna kanaat 

getirmesi yeterlidir. Hakim, delil tespiti şartlarının var olduğuna kanaat 

getirdiğini veya aksini bildirirken, dava hakkındaki hükmünü peşinen 

açıklamaktan kaçınmalıdır.392 

Delillerin tespiti işlemi ivedilikle karara bağlanır.393 Mahkeme delil 

tespiti talebini yerinde görürse, delil tespitine karar verir. Delil tespiti 

kararına, tarafların kimlikleri ve adresleri, tespitine karar verilen deliller,  

vakıalar,  dinlenecek olan tanık ve bilirkişilerin  isimleri ve  onlara sorulacak 

hususlar yazılmalıdır.  Bundan  başka,  delil  tespiti  kararında  delil tespitinin 

nerede, hangi gün ve saatte yapılacağı da yazılır (HUMK m.371). 

Delil tespiti kararı nihai bir karar olmadığı için temyiz edilemez. Fakat 

karşı taraf, delil tespiti kararına itiraz edebilir. Bu itiraz, delil tespitine karar 

vermiş olan mahkeme tarafından incelenip karara bağlanır (HUMK m.373). 

Delil tespitine itiraz edilmeden önce dava açılmış ise, bu itiraz, davanın 

açılmış olduğu mahkemeye yapılır ve o mahkeme tarafından incelenir. 

Karşı taraf, delil tespiti kararı icra edilene kadar yani delil tespiti 

yapılıncaya kadar delil tespiti kararına itiraz edebilir. Delil tespiti kararı icra 

edildikten sonra, hem delil tespiti kararına hem de delil tespiti işlemine itiraz 

edilebilir.394 

Mahkeme, delil tespiti talebini yerinde görmezse, yani delil tespiti 

şartlarının var olmadığı kanaatine varırsa, delil tespiti talebinin reddine karar 

verir. Bu ret kararı da temyiz edilemez. Ancak aynı taraf, durum ve şartların 

değiştiğini bildirerek yeniden delil tespiti talebinde bulunabilir.395 

                                                 
392 Kuru, Arslan,Yılmaz, a.g.e., s. 720. 
393 Adnan Tezel, Vergi Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı 

Yayınları, 1982, s. 19. 
394 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3152. 
395 Kuru, Arslan,Yılmaz, a.g.e., s. 720. 
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Delil tespiti kural olarak her iki tarafın huzurunda yapılır. Fakat, karşı 

taraf usulüne uygun olarak davet edildiği halde gelmezse, delil tespiti onun 

yokluğunda yapılır. Karşı taraf, usulüne uygun olarak davet edilmemişse, 

yapılan delil tespitinin tekrarlanmasını isteyebilir veya delil tespitine itiraz 

edebilir.396 

Deliller, mahkemece her delil hakkındaki usul hükümlerine göre tespit 

edilir (HUMK m.373). Delil tespiti hakkında bir tutanak düzenlenir (HUMK 

m.372) ve tutanak delil tespiti dosyasına konulur (HUMK m.374). Delil tespiti, 

bir dava olmayıp ilişkin olduğu davaya bağlı bir işlem olduğundan delil tespiti   

dosyası, esas dava dosyasının eki sayılır ve onunla birleştirilir (HUMK 

m.374). 

3. Delil Tespitinin Asıl Davaya Etkisi 

Delil tespiti talebinde bulunan taraf, yaptırdığı delil tespitini ancak, delil 

tespiti talebinde karşı taraf olarak gösterdiği kişiye karşı açacağı davada delil 

olarak kullanabilir. Üçüncü kişilere karşı açacağı davalarda delil olarak 

kullanamaz.397 

Delil tespiti yolu ile tespit edilen delil, takdiri delil ise, hakim bu takdiri 

delili asıl davada takdir etme yetkisine sahip olduğu gibi, taraflar da böyle bir 

takdiri delilin delil değerini davada tartışma konusu yapabilirler.  

Hakim, delil tespiti yoluyla tespit edilen delillerle ispat edilmek istenen 

husus hakkında kesin bir kanaat sahibi olamamış ve asıl davanın 

incelenmesi sırasında, daha önce tespit edilen deliller kaybolmamış veya 

gösterilmesinde çok güçlük çıkmamış ise, bu delillerin davada yeniden 

incelenmesine karar verebilir.398 

                                                 
396 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3153. 
397   Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3168. 
398   Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3164. 
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a. Davada Tarafların Delil Tespitine Dayanması  

Delil tespiti, açılmış ya da ileride açılacak davada kullanılmak üzere 

yaptırılır. Bu nedenle taraflardan her ikisi de yani gerek delil tespitini 

yaptırmış olan taraf gerekse karşı taraf  iddia ve savunmasını tespit edilen bu 

delillere dayandırabilir. 

Karşı taraf (davalı), davacının yaptırmış olduğu delil tespitine 

dayanabilir. Kendi yaptırdığı delil tespitine delil tespiti sırasında itiraz 

etmemiş olan davacının, davalının o delil tespitine dayanması halinde, kendi 

yaptırdığı delil tespitinin aksini iddia ve ispat etmesi mümkün değildir. Aynı 

nedenle, davacı, delil tespitinden sonra dava açarken, delil tespiti yoluyla 

tespit ettirmiş olduğu zarar tutarından daha fazlasını isteyemez.399 

 Delil tespiti yaptırmış olan taraf da esas davada delil tespitine 

dayanabilir. Bu konuyu ikiye ayırarak incelemek gerekir. Delil tespiti karşı 

taraf davet edilerek onun huzurunda yapılmışsa; karşı taraf bütün itirazlarını 

delil tespiti sırasında yapma imkanına sahip olduğundan, esas dava 

sırasında delil tespitine itiraz edemez. Yani davacı, delil tespiti dosyası ile 

iddiasını ispat edebilir. Delil tespiti karşı tarafın yokluğunda yapılmışsa; delil 

tespiti tutanağı karşı tarafa tebliğ edilmemişse, davacı, böyle bir delilin 

davada delil olarak kullanılmasını isteyemez. Delil tespiti yokluğunda yapılan 

taraf, delil tespitine itiraz etmemişse ya da itiraz etmiş ancak bu itirazı 

reddedilmiş veya tespit raporu bu itiraza uygun olarak düzeltilmişse, davacı, 

delil tespiti dosyası ile iddiasını ispat edebilir.400 

b. Delil Tespiti Yoluyla Alınan Bilirkişi Raporunun Asıl Davaya Etkisi 

Bir dava sırasında alınmış olan bilirkişi raporunda olduğu gibi taraflar, 

delil tespiti yolu ile alınmış olan bilirkişi raporuna karşı da Hukuk Usulü 

                                                 
399   Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3162-3163. 
400 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3163-3164.  
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Muhakemeleri Kanunu’nun 283.maddesindeki bir haftalık süre içinde itiraz 

etmezlerse, bilirkişi raporu taraflar açısından kesinleşmiş olur. Artık taraflar, 

asıl dava sırasında delil tespiti safhasında, itiraz etmemek suretiyle 

kesinleşmiş olan bu bilirkişi raporuna itiraz edemezler.401 

Bilirkişi raporundaki bu kesinleşme mahkeme bakımından olmaz. 

Mahkeme, bilirkişilerden tamamlayıcı bilgi alma, açıklama isteme ve yeni 

bilirkişi incelemesi yaptırma yetkisini (HUMK m.373,m.283,m.284) her zaman  

kullanabilir.  

Hakim, delil tespiti yoluyla alınmış olan bilirkişi raporuna esas davada 

yapılan itirazı ciddi bulmazsa, yeniden bilirkişi incelemesi yaptırmadan delil 

tespiti yoluyla alınmış bilirkişi raporuna dayanarak karar verebilir. Ancak, 

hakim delil tespiti yoluyla alınmış olan bilirkişi raporuna esas davada 

yapılmış olan itirazı ciddi bulursa, yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırır. Delil 

tespiti yoluyla alınmış iki bilirkişi raporu olup da bunlar arasında çelişki varsa, 

bu çelişkinin giderilmesi için üçüncü bir bilirkişiye başvurulabilir. 

Delil tespiti yoluyla alınan bilirkişi raporuna delil tespiti safhasında 

itiraz edilmiş olduğu halde bu itiraz delil tespiti safhasında incelenmemiş ise, 

itiraza uğramış böyle bir bilirkişi raporu asıl davada delil olarak kullanılmaz. 

Yine delil tespiti yoluyla alınan bilirkişi raporu görevsiz mahkeme tarafından 

delil tespiti yapılmış olması sebebiyle geçersiz ise, böyle bir bilirkişi raporu da 

asıl davada delil olarak kullanılamaz.402  

c. Delil Tespitinin Diğer Tarafa Karşı Açılan Davada Kullanılması 

Delil tespiti isteyen taraf yaptırdığı delil tespitini, ancak delil tespiti 

talebinde karşı taraf olarak gösterdiği kişiye karşı açacağı davada delil olarak 

                                                 
401 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3165. 
402 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3167-3168. 
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kullanabilir, başka bir (üçüncü) kişiye karşı açacağı davada delil olarak 

kullanamaz.403 

4. Noterde Delil Tespiti Yaptırılması 

Vergi yargılamasında iddia ve savunmanın ispatlanması konusunda 

başvurulan yollardan biri de noterlerde delil tespiti yaptırılmasıdır. 

1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nun 61.maddesinde, delil tespiti işlemleri, 

noterlere özel olarak verilen görevler arasındadır. Noterlerin görevleri Noterlik 

Kanunu Yönetmeliği'nin 7.maddesinde somut olarak belirtilmiştir. Bunlar 

arasında ifade tutanağı, tespit tutanağı da yer almaktadır. 

Noterlik işlemleri, düzenleme, onaylama, örnek görme ve diğer 

işlemler şeklinde tasnife tabi tutulmaktadır. Noter tarafından tespit edilen bir 

belge aksi sabit oluncaya kadar hüküm ifade eder. Ancak bu teknik manada 

bir delil tespiti değildir. Böyle bir belgenin mahkemelerde kuvvetli bir delil 

olacağı ve bu suretle yargı organlarının işlerini kolaylaştıracağı kabul 

edilir.404 

Adalet Bakanlığı’na ve Türkiye Noterler Birliği’ne göre, noterler (NK. 

m.61) ancak hukuki konularda tespit işlemi yapabilirler; ceza hukuku ile ilgili 

konularda noterlerin tespit işlemi yapmaları mümkün değildir.405 Fakat 

Danıştay, Noterlik Kanunu'nun 61. maddesinde hukuk ve ceza işleri için bir 

ayrım yapılmadığından, ceza hukuku ile ilgili konularda da noterlerin delil 

tespiti yapabileceğini kabul etmektedir.406 

Noterler kanunlara, ahlak ve adaba aykırı olmayan her işi, müracaat 

halinde yapmak zorunda olduklarından, vergi hukukunu ilgilendiren ifade 

                                                 
403 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3168. 
404 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 679. 
405 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3173. 
406 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.III, s. 3174, Danıştay 8.D., 26.04.1976 tarih, 

E:1975/2587, K:1976/1446, Danıştay Dergisi, S. 24-25, s. 348-349. 
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tespitlerini de mutlaka yapmak zorundadırlar. Bu çerçevede, yapılmış ya da 

yapılmakta olan bir vergi incelemesi nedeniyle, vergi mükellefleri Vergi Usul 

Kanunu’nun 3.maddesi gereğince vergiyi doğuran olayla ilgisi açık ve tabii 

olan tanıkların ifadelerini tespit ettirmek amacıyla noterlere başvurabilirler. 

Noterlerin anılan hükümler gereğince bu konudaki talepleri geri çevirmeleri 

mümkün değildir. Usulüne uygun olarak bu ifadeleri tespit etmeleri 

gerekmektedir.  

Mükellefler, noterler tarafından tespit edilen delilleri dava dilekçesi 

ekinde vergi mahkemesine sunabilirler. Vergi yargılamasında, uyuşmazlık 

konusu olan vakıanın ispat edilmesi için gösterilmek istenen tanıkların 

ifadelerinin noterlerce alınıp taraflarca dava dosyasına konulmasına 

uygulamada  rastlanmaktadır.407 

E- Re’sen Araştırma İlkesi İle Delillerin Toplanması  

1.   Genel Olarak 

Re'sen araştırma ilkesi idari yargı hakimine ve vergi hakimine delillerin 

elde edilmesi hususunda çok geniş yetkiler tanımaktadır. 

Re'sen araştırma ilkesine göre; vergi mahkemeleri, uyuşmazlık 

konusu olayın hukuki nitelendirmesini yapmak, olaya uygulanması gereken 

hukuk kurallarını belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme varmak yönlerinden 

tam bir yetkiye sahip oldukları gibi maddi olayları belirleme yönünden de her 

türlü inceleme ve araştırmayı kendiliklerinden yaparak iddia ve savunmalarda 

ortaya konan maddi durumun gerçeğe uygun olup olmadığını serbestçe 

araştırabilir, tarafların hiç değinmedikleri olayları ve maddi unsurları araştırıp 

maddi olayın çözümü için gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırabilirler.408 

                                                 
407   Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 680-681. 
408 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 682. 
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 İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20.maddesinde; "Danıştay ile İdare 

ve Vergi Mahkemeleri bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri 

kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum 

gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan 

ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların ilgililerce, süresi 

içerisinde yerine getirilmesi mecburidir." denilmek suretiyle idari yargılamada 

ve dolayısıyla da vergi yargılamasında re'sen araştırmanın yapılabileceği 

hüküm altına alınmıştır. Yani, gerçeğin ortaya çıkarılması için yapılması 

gereken inceleme ve araştırmalar, tarafların bu yönde istekleri olmasa bile 

re'sen araştırma ilkesi çerçevesinde mahkemece kendiliğinden 

yapılacaktır.409 

Mahkemece taraflardan istenecek bilgi ve belgelerin onların 

imkanlarını veya yetkilerini aşmayacak nitelikte olması gerekir. Davacı ve 

davalının imkanları dışında bulunan belgeler taraflardan istenemez. 

Hükümde yer alan "ilgili yerler" deyimiyle, davalı veya davacı idare dışında 

kalan kamu kurum ve kuruluşları anlatılmak istenmiştir.  

İdari yargılama usulünde hakim, tamamen aktif bir konumdadır. 

Hakim, uyuşmazlığın çözümünde tarafların iddia, savunma ve def’ileri ile 

sınırlanmış değildir. Önündeki davayı çözümleyebilmek için, uyuşmazlığın 

doğuşuna neden olan işlem veya eylemin tesis ve gerçekleşme nedeni maddi 

olayın varlık ve cereyan tarzını araştırmak ve olayı tavsif ederek uygulanacak 

hukuk metin ya da ilkesini belirlemek durumundadır. Bu nedenle idari ve 

vergi yargı organları gerçeği ortaya çıkarabilmek için her türlü inceleme ve 

araştırmayı kendiliklerinden yapabilmeleri ve karar verebilmek için lüzum 

gördükleri her türlü evrak ve bilgiler taraflardan ve ilgili yerlerden taraflarca 

ileri sürülmemiş olsa dahi re'sen isteme hakkına sahip olmaları 

gerekmektedir.410 

                                                 
409 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 263. 
410  Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 682-683. 
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Mahkemeler tarafından herhangi bir araştırma ve inceleme 

yapılmaksızın verilmiş kararlar bulunması halinde üst derece yargı organları 

tarafından bu kararlar bozulmak suretiyle mahkemeler tarafından gerekli 

inceleme ve araştırmanın yapılması sağlanmaktadır. Bu itibarla, belirtilen 

hususlar incelenip araştırıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken, eksik 

incelemeye dayalı kararlarda kanuna uygunluk bulunmamaktadır. 

2. İstenebilecek Bilgi ve Belgeler 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20.maddesinde hakim, re'sen 

araştırma yetkisine dayanarak önüne gelen davanın çözümlenmesi için 

gerekli gördüğü her türlü inceleme ve araştırmayı kendiliğinden yapabilecek 

ve bu araştırma kapsamında gerekli gördüğü bilgi ve belgelerin verilmesini de 

taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilecektir. Mahkemenin bu talebiyle 

karşılaşan kişiler ve makamlar bu istemi yerine getirmek zorundadırlar.  

Bu bilgi ve belgelerin mahkemece belirlenecek süre içinde 

mahkemeye sunulması mecburidir. Mahkemenin isteği ara kararda belirlenen 

süre içinde yerine getirilmelidir. Uygulamada daha çok otuz günlük süre 

verildiği görülmektedir. Bununla birlikte, önceliği olan davalarda, istenen bilgi 

ve belgenin de mahiyeti göz önüne alınarak daha kısa bir süre de tayin 

edilebilir. Yine kanuni düzenlemeye göre; haklı sebeplerin bulunması 

halindeki süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

Ara kararın gereğinin yerine getirilmemesi halinde, bu durumun 

verilecek karar üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve ara 

kararında bu husus da ayrıca belirtilir (İYUK m.20/2). 

Mahkemenin re'sen araştırma yetkisini kullanarak taraflardan ve ilgili 

diğer yerlerden bilgi ve belge isteme konusunda çeşitli zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. Bu zorluklardan ilki; tarafların bilgi ve belgeleri verme 

zorunluluğuna uymamaları halidir. Nitekim taraflardan istenilecek bilgi ve 

belgelerin mahkemeye gönderilmemesi durumunda, bu belgelerin 
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mahkemeye gönderilmesini sağlayacak bir yetki söz konusu değildir. İdari 

Yargılama Usulü Kanunu'na göre; eğer taraflar bilgi ve belgelerin 

mahkemeye gönderilmesi zorunluluğunu yerine getirmezlerse aleyhte bir 

karar ile karşılaşmaları tehlikesi mevcuttur. Verilecek kararın belgeyi 

mahkemeye göndermeyen taraf aleyhine olması da taraflar açısından çok 

zorlayıcı bir unsur değildir.411 

Bu konuda karşılaşılan ikinci zorluk; dava ile ilgili bilgi ve belgelerin 

taraflar dışında kalan ilgili diğer yerlerden istenmesi ve bu kişilerin istenilen 

bilgi ve belgeleri ara kararda belirtilen süre içerisinde mahkemeye 

vermemesi durumunda bu kişilere karşı uygulanacak bir müeyyide olup 

olmadığı konusunda ortaya çıkmaktadır. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda 

mahkemelerce istenilen bilgi ve belgeleri göndermeyen üçüncü kişilere 

uygulanabilecek bir müeyyide söz konusu değildir. Bu ise yargılamanın ve 

kararın sonucunu olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak uygulamada kararın 

yerine getirilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunma 

yoluna gidilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332. maddesinde yer 

alan suç soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim 

veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere süresi içinde cevap 

verilmemesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesinde yer alan 

görevi kötüye kullanma suçu işlenmiş olmaktadır. 

Karşılaşılan bir sorun da; idari yargı hakiminin davanın çözümü için 

gerekli gördüğü ve bu nedenle de ilgililerden gönderilmesini istediği ve İdari 

Yargılama Usulü Kanunu'nun 20.maddesi üçüncü fıkrası anlamında gizliliği 

bulunmayan belgelerin, davaların büyük bir çoğunluğunda idarenin de 

kendini bu belgelerin gönderilmesi hususunda yetkili görmesi ve 

mahkemece tespit edilerek istenen belgelerin gönderilebilirliğinin bir de ilgili 

idari makamın denetimine tabi tutulması halidir. 412 

                                                 
411   Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 265. 
412  Sunay, a.g.e., s. 64-65. 
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Re'sen araştırma ilkesi kapsamında hakimin yetkisine dayanarak 

hiçbir zaman ulaşamayacağı bazı belgelerin varlığı (İYUK m.20/3) ve bu 

belgeleri yargılamaya dahil edememesi sorunlar doğurmaktadır. 

3. Bazı Bilgi ve Belgelerin Verilmemesi 

Yargı organları, uyuşmazlığın çözümünde gerekli gördükleri her türlü 

bilgi ve belgenin gönderilmesini taraflardan ve ilgili yerlerden devletin 

güvenliğine ve yüksek menfaatlerine aykırı olmamak şartıyla isteyebilirler. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20.maddesi üçüncü fıkrasında; 

"İstenen bilgi ve belgeler devletin güvenliğine ve yüksek menfaatlerine veya 

devletin güvenliği veya yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de 

ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakan gerekçesini bildirmek suretiyle, söz 

konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilirler." hükmü yer almaktadır. Burada 

mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesinde iki husus 

ortaya çıkmaktadır. Bunlar; istenilen bilgi ve belgelerin devletin menfaatine 

ve yüksek güvenliğine ilişkin olması, istenen bilgi ve belgelerin devletin 

güvenliğine ve yüksek menfaatleriyle yabancı devletlere ilişkin bulunması 

halinde, ancak Başbakan veya Bakan tarafından gerekçesi bildirilerek 

istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesidir. 

Bu hükümle idareye çok geniş bir takdir hakkı tanındığı açıktır. Hangi 

belgelerin belirtilen nitelikte olduğunu şüphesiz idare takdir edecektir. 

İdarenin somut bir gerekçe göstermeksizin salt kanundaki ifadeleri 

kullanarak cevap vermekten kaçındığı hallerde, idari yargı organının ayrıca 

gerekçe gösterilmesini istemesi mümkün ve gereklidir. Fakat, herhangi bir 

gerekçe gösterildiğinde bunun doğruluk derecesini araştırmak mümkün 

olmayacağı gibi yetersiz olduğunu söylemek de güç olacaktır. Bununla 

birlikte, idareye tanınan bu takdir yetkisinin mutlak olmadığı, yerinde 

kullanılıp kullanılmadığının idari yargı organı tarafından ayrıca 

değerlendirilebileceği kabul edilmektedir. Çünkü, idarenin devletin güvenliği 
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ve yüksek menfaatleri arkasına sığınarak yargı denetimini engelleyici bir 

tutum içerisine girmesine imkan vermemek gerekir.413 

Bu tür belgeler idareden istendiğinde ve bunların mahkemeye 

gönderilmesinde idarece sakınca görüldüğünde, sebebi belirtilmek suretiyle 

ancak gönderilmeyebilir. Fakat, bu hüküm bu nitelikteki bütün belgelerin 

gönderilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Zira, bu belgeler devletin 

güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin 

olmakla beraber mahkemeye sunulmasında idari makamlar tarafından 

sakınca görülmeyebilir. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20.maddesine 4001 sayılı Kanunla 

eklenen hükme göre de; verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan 

savunma esas alınarak karar verilmesi mümkün değildir. Bu cümlenin 

eklenme amacı, yargı kararlarının sağlam gerekçelere dayanmasıdır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar daha çok idari yargılama için geçerlidir. 

Vergi yargılamasında, gönderilmesi zorunlu olmayan belge kapsamına 

girebilecek bir belgenin olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü, vergi 

uyuşmazlıklarında istenebilecek belgeler, vergilendirme işlemine ilişkin 

belgelerdir. Bunların, devletin güvenliği ve yüksek menfaatleriyle yabancı 

devletlere ilişkin olması, söz konusu değildir. Bu nedenle de vergi 

uyuşmazlıklarında İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/3.maddesinin 

uygulama alanı olmadığı söylenebilir. 

4. Sonradan İbraz Edilen Belgeler 

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 21.maddesine göre: "Dilekçeler ve 

savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunların vaktinde ibraz 

edilmelerine imkan bulunmadığına mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve 

diğer tarafa tebliğ edilir."  

                                                 
413 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 267. 
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Mahkeme, taraflarca bildirilen olayın hukuki nitelendirmesi ve sunulan 

delillerle bağlı değildir. Bu sebeple mahkeme, taraflarca bildirilmiş olup 

olmadığına bakmaksızın gerekli görülen delilleri yargılamaya getirebilir.414 Bu 

nedenle dilekçe ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgelerin, bunların 

zamanında ibraz edilebileceğine mahkemece kanaat getirilse bile re'sen 

araştırma ilkesi kapsamında kabul edilmesi gerekir.  

                                                 
414  Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 270. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİLE İLİŞKİN İLKELERİN VE 
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

I. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİLE İLİŞKİN İLKELERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Delil Serbestliği İlkesinin Değerlendirilmesi 

Kanunun belirli bir konunun ispatı için delil türleri hakkında herhangi 

bir saptama ve sınırlama yapmadığı düzene delil serbestliği denir. Bu 

düzende, iddia edilen hususların ispatı için o hususun varlığını ya da 

yokluğunu ispatlayacak her türlü delile dayanılabilir.415 Bu serbesti vergi 

idaresine ve mükellefe geniş hareket etme alanı ve kolaylık sağlamaktadır.416 

Kullanılacak delillerin önceden kanunla belirlenmiş olması şart değildir. 

Uyuşmazlık, mahiyetine uygun her türlü delille ispat edilebilir. Her şey delil 

olabileceği için bir uyuşmazlıkta kullanılacak delillerin sayıca sınırlandırılması 

söz konusu değildir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinin ikinci fıkrasında; "Vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç 

her türlü delille ispatlanabilir. " hükmü düzenlenmiştir. Madde hükmünden de 

anlaşılacağı üzere vergi hukukunda kural olarak delil serbestliği ilkesi kabul 

edilmiştir.  

Bu ilkenin mükellef aleyhine olduğu ve vergi idaresi lehine işlediği 

söylenebilir. Fakat delil serbestliği sadece vergi idaresi için değil aynı 

zamanda mükellefler için de geçerli olan bir ilkedir. Vergi mükellef ve 

sorumluları da delil gösterme yükünün kendilerine düşmesi halinde, bu 
                                                 
415 Sunay,  a.g.e., s. 57. 
416 Ateş, a.g.m., s. 109. 
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ilkeden vergi idaresi ile eşit şartlarda yararlanacaklardır.417 Bu ilke ile vergi 

mükellefi, inceleme elemanı   tarafından tespit edilen ekonomik ve sosyal 

deliller karşısında vergi kaybına neden olmadığını serbestçe ispat 

edebilecektir.418 Ancak kullanılan delillerin nihai değerlendirmesi ve sonuca 

varılması vergi mahkemesinin yetkisindedir.419 

Beyan esasının geçerli olduğu ülkemizde, mükellef beyanlarının doğru 

olup olmadığı ancak sonradan incelenebilmektedir. Bu yüzden de vergi 

idaresinin vergiyi doğuran olay gerçekleşirken delil toplaması zordur. Delil 

serbestliği ilkesi ile vergi idaresi bu konuda önemli bir imkan elde etmiştir. Bu 

ilke sayesinde vergi idaresi, vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetini her 

türlü delilden yararlanarak ispatlayabilecektir. 

Danıştay 7. Dairesi bir kararında; Vergi Usul Kanunu’nda kural olarak 

delil serbestisi ilkesinin kabul edildiği, bu ilkeye göre, vergi idaresi, vergiyi 

doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetini her türlü 

delille ispatlama olanağına sahip olduğu, defter ve belgeleri usulüne uygun 

olan mükelleflerin, ilk görünüş karinesinden yararlanacağı, bu karineye göre, 

kayıt ve belge düzenine uygun bulunan defter kayıtları ile vesikaların ilgili 

bulunduğu muamelelerin, aksi kanıtlanmadıkça, gerçek durumu 

yansıttıklarının kabul edileceği, ancak, mükelleflerin vergiyi doğuran olayla 

ilgili muamelelerinin, iktisadi, ticari ve teknik icaplara veya olayın özelliğine 

göre normal ve mutad olana uygun bulunmaması halinde, kanıt yükünün 

tersine döneceği, bu durumda, muamelelerin gerçek durumu yansıttığının 

mükellef tarafından kanıtlanması gerektiğini, 420  kabul etmiştir. 

Uygulamada vergi hukukunda oldukça geniş bir delil sisteminin varlığı 

kabul edilmekte ve uyuşmazlığın özelliğine göre kanuni temsilcilerin ifadeleri, 

tanık beyanları, banka kayıtları, tapu sicil müdürlüğüne ait kayıtlar ve yazılar, 

icra dairesine ait kayıtlar ve yazılar, kambiyo senetleri, kredi kartları, ipotek 
                                                 
417 Candan, “Vergi Yargısında İspat III”, s. 51. 
418   Taşdemir, a.g.m., s. 71. 
419 Atar, a.g.e., s. 175. 
420 Danıştay 7.D., 18.03.2004 tarih, E:2001/1597, K:2004/718 s.k. 
 Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 25 Şubat  2010.  
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tesislerine ilişkin kayıtlar gibi pek çok delil yargılama sürecinde 

kullanılabilmektedir. 

B. Ekonomik Yaklaşım İlkesinin Değerlendirilmesi 

Vergi Hukukunda yeterli bir etkinliğe sahip olmak ekonomik yaklaşım 

ilkesi ile açıklanabilir. Vergi, özel kesim ekonomisinden kamu kesimine 

yapılan bir aktarımdır. Vergi Hukukunda vergileme ekonomik faaliyetlerin 

doğumu ile yakından ilgilidir. Bu nedenle Vergi Hukukunda ekonomik verilerin 

gözönünde tutulması çok önemlidir.421 

Vergi hukukunun diğer hukuk alanlarından ayrılan yönü kendisini daha 

çok ekonomik yaklaşım ilkesinde gösterir. Vergi sistemimizde, vergi idaresi 

tarafından vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi ve vergilerin sağlıklı bir 

şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla ekonomik yaklaşım ilkesi 

benimsenmiştir. Vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesi en çok ve ağırlıklı 

olarak ispat ve delil konularında uygulanmaktadır. 

 Türk vergi hukukunda vergi idaresinin özellikle denetim aşamasında 

ekonomik yaklaşım ilkesine başvurduğu gözlenir. Bu aşamada vergiyi 

doğuran olayın hukuksal biçiminden çok ekonomik niteliği göz önüne 

alınmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 3.maddesine göre, vergi kanunları lafızları ve 

ruhları ile hüküm ifade ederler. Eğer lafız açık değilse, kanunun yorum 

yoluyla gerçek anlamını ortaya çıkarmak gerekir. Lafzın açık olmadığı 

durumlarda, vergi kanunu hükümleri, konuluştaki amaç, hükümlerin kanun 

yapısı içindeki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak 

yorumlanır. 

Ekonomik yaklaşım ilkesi gereğince, vergi kanunları yorumlanırken, 

kanun metninde kullanılan kavramların iktisadi içerikleri göz önüne 

                                                 
421 Kaneti, a.g.m., s. 39. 
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alınacak,422 vergi saptanırken, biçimden çok anlama ağırlık verilecektir. 

Ancak bu yapılırken de genişletici bir yoruma gidilmeyecektir. Çünkü, vergi 

hukukunun en önemli ilkesi vergilerin kanuniliğidir. Yorum yapılırken bu ilkeye 

riayet edilecek ve vergilerin kanuniliği ilkesi çerçevesinde yorum yapılacaktır. 

Danıştay 7.Dairesince verilen bir kararda; iki firma tarafından aynı 

ihracatçı firmadan ve aynı tarihte satın alındıkları sabit olan aksam ve 

parçaların, ... Elektronik firması tarafından aynı ihracatçıdan aynı tarihte satın 

alınıp, aynı manifesto ile yurda getirilen diğer aksam ve parçalarla 

birleştirilmeleri durumunda, mamul eşyanın mümeyyiz vasfını oluşturacak 

şekilde birbirlerini tamamlamaları ve ithalat işlemlerinin tamamlanmasının 

akabinde davacı şirket tarafından ithal edilen aksam ve parçaların 8.2.1994 

tarih ve 85154 nolu fatura ile ... Elektronik firmasına satılmış olmaları, mamul 

eşya için aksam ve parçadan daha yüksek vergi oranı öngören gümrük 

mevzuatını aşmak amacıyla, söz konusu aksam ve parçaları ayrı ayrı ithal 

edip sonradan birleştirmek üzere, bu üç firma arasında gerçekleştirilen bir 

işbirliğinin bulunduğu ve kanuna karşı hile yapıldığı,423 kabul edilmiş ve 

tarafların beyanına göre değil olayın gerçek ekonomik niteliğine göre işlem 

yapılması istenilmiştir.  

C. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesinin Değerlendirilmesi 

Hakim, yargılamada tarafların ileri sürdükleri olayları olabildiğince 

doğru ve eksiksiz bir şekilde tespit etmek ve hukuka uygun olarak 

değerlendirmek zorundadır. 

Anayasanın 138.maddesinde, "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; 

Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 

hüküm verirler."  denilmek  suretiyle,   delillerin  serbestçe  değerlendirilmesi 

ilkesi düzenlenmiştir. Bu hüküm ile hakimlerin hukuka uygun kararlar 
                                                 
422 Kaneti, a.g.m., s. 40. 
423 Danıştay 7. D., 31.12.2000 tarih, E:1999/852, K:2000/1849 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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verebilmesi için delillerin değerlendirilmesi konusunda tam bir serbesti 

getirilmiştir. 

Delillerin serbestçe değerlendirilmesi hususu Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 240.maddesinde: "Bu kanunun tayin ettiği haller 

müstesna olmak üzere hakim ikame olunan delilleri serbestçe takdir eder." 

şeklinde yer almıştır. Delillerin serbestçe değerlendirilmesi hususunda 

uyulması zorunlu genel kurallar koymak pek mümkün değildir. Çünkü, her 

uyuşmazlık, bu uyuşmazlıklarla ilgili olarak ileri sürülen deliller ve bu delillerin 

ispat kuvvetleri birbirinden farklıdır. Bir delilin ispat kuvvetini hakim, önüne 

gelen uyuşmazlığın niteliğine, kendi bilgi ve tecrübesine göre takdir edecektir.  

D. Kıyas Yasağı İlkesinin Değerlendirilmesi 

Vergilendirme yetkisi kural olarak yasama organı tarafından kullanılır. 

Anayasamızın 73.maddesinde: "Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır." denilmek suretiyle 

vergilerin kanuniliği ilkesi düzenlenmiştir. Bu ilkeye göre vergiler ancak 

kanunla salınır ve alınır. 

Vergilendirme ile kişi temel hak ve özgürlüklerine müdahale 

edilmektedir. Devletin vergilendirme yetkisini, halkın temsilcisi olan yasama 

organı aracılığıyla kullanılması ve kişilerin hak ve özgürlüklerine yapılan bu  

müdahalenin hukuksal sınırlar çerçevesinde olması zorunludur. 

Vergilerin kanuniliği ilkesinin sonucu olarak vergi kanunlarının anlamı 

belirlenirken, genişletici yoruma ve kıyas yoluna başvurulamaz. Eğer 

vergilendirmede kıyas yoluna başvurulursa vergilerin kanuniliği ve hukuki 

güvenlik ilkeleri zedelenmiş, Anayasanın 73.maddesi de ihlal edilmiş olur.  

Vergi hukukunda kıyas yapılması yasak olmakla beraber kıyasa ancak 

kanunun açıkça öngördüğü durumlarda başvurulabilir. Buna örnek olarak 

5422 sayılı mülga Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 45.maddesini gösterebiliriz. 

Bu maddenin başlığı "Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler' şeklinde 
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düzenlenmiştir. Maddenin a bendinde, "Kazanç veya iradın gelir unsurlarının 

Türkiye'de elde edilmesi ve Türkiye'de daimi temsilci bulundurulması 

hususlarında, Gelir Vergisi Kanunun 7'nci ve 8'inci maddelerinin hükümleri 

cari olur." denilmek suretiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerinin 

kıyas yoluyla olaya uygulanacağı düzenlenmiştir. 

E. Yazılılık İlkesinin Değerlendirilmesi 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 1.maddesi ikinci 

fıkrasında yer alan "Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri 

ve Vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak 

üzerinden yapılır." hükmü ile idari yargıda yazılılık ilkesinin geçerli olduğu 

kabul edilmiştir.  

İdari davalarda ve vergi davalarında davanın taraflarından birini idare 

teşkil etmektedir ve idare tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin de 

beklemeye tahammülü yoktur. Bu nedenle yazılı yargılama usulünün idari 

davaların ve vergi davalarının niteliğine daha uygun olduğu söylenebilir.424 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 17.maddesi birinci fıkrasında, Vergi 

yargılamasında bazı durumlarda duruşma yapılmasına izin verilmek suretiyle 

sözlü usule de yer verilmiştir. Ancak bu yazılı olmanın istisnasıdır. 

Duruşmalı incelemelerde; taraflara iki kez söz verilmesi, Danıştay’da 

incelenen dosyalarda Danıştay savcısının görüşünü açıklaması ve bu 

düşünceye karşı tarafların düşüncelerini bildirebilmeleri, yargılama faaliyetine 

olumlu etki yapmaktadır.425 

 

                                                 
424  Hondu, a.g.m., s. 4. 
425 Turgut Candan, “Vergi Yargısında Duruşma”, Maliye Postası, S. 218, 1 Ekim 1989, s. 39.  
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F. Re'sen Araştırma İlkesinin Değerlendirilmesi 

Kamu yararının ağır bastığı uygulamalarda daha çok re'sen araştırma 

ilkesi uygulanır. Re'sen araştırma ilkesi, dava malzemelerinin 

hazırlanmasında, tarafların yanında mahkemenin de görevli olmasıdır.426 

Hakimin bu görevi kamu yararı yanında, uyuşmazlık konusunun 

araştırılmasında hukuka uygunluğun sağlanması için de gereklidir.427 Re'sen 

araştırma ilkesi, mahkemenin, tarafların ileri sürdükleri olay ve delillerle bağlı 

kalmaksızın, uyuşmazlık konusunu kendiliğinden araştırabilmesidir. 

Kamu yararının ağır bastığı vergi hukukunda re'sen araştırma ilkesi 

uygulanır. Vergi yargısında amaç, kamu yararının ve kamu düzeninin 

sağlanması olduğundan mahkeme gerek gördüğü konuları kendiliğinden 

araştırıp değerlendirebilir. 

Danıştay 3.Dairesi bir kararında; idari ve vergi yargı yerlerinin, 

uyuşmazlık konusu olayın hukuki nitelendirmesini yapmak, olaya 

uygulanması gereken hukuk kurallarını belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme 

varmak yönlerinden tam yetkiye sahip olduğu, idari yargı yerlerinin olayın 

maddi yönünü belirleme noktasında her türlü inceleme ve araştırmayı 

kendiliğinden yapabileceği, iddia ve savunmalarda ortaya konan maddi 

durumun gerçeğe uygun olup olmadığını serbestçe araştırabileceği, ayrıca  

tarafların hiç değinmedikleri olayları ve maddi unsurları da 

araştırabileceğini,428 kabul etmiştir. 

Devlet vergilendirme yetkisi aracılığıyla kişilerin hak ve hürriyet 

alanlarına müdahale etmektedir. Mahkeme, hukuka, gerçeğe uygun ve 

adaletli bir vergilendirmenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bütün olayları 

araştırıp delilleri toplayacaktır. Re'sen araştırma ilkesi ile doğruya ve gerçeğe 

                                                 
426   Üstündağ, a.g.e., s. 211. 
427   Bayraklı, Vergi Yargılama Hukuku,  s. 56. 
428 Danıştay 3. D., 12.12.1990 tarih, E:1990/2929, K:1990/3417, Danıştay Dergisi, S. 82-83, s. 367-

370. 
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ulaşmaya çalışacaktır. Bunun sonucu olarak da mahkeme, tarafların ileri 

sürdüğü olay ve getirdikleri delillerle bağlı değildir. 

Vergi yargısında, dava bir kez açıldığında kendiliğinden yürüyüp 

sonuçlanır. Vergi yargısı mercileri, önlerine gelen davada her çeşit 

incelemeyi kendiliklerinden yapıp gerekli belge ve bilgileri taraflardan ve ilgili 

diğer yerlerden isteyebilirler.  

Danıştay 7. Dairesi bir kararında; vergi mahkemelerinin vergi tarh ve 

ceza kesme işlemlerine karşı açılan davalarda, bu idari işlemlerin hangi 

nedenlerle ve ne ölçüde hukuka uygun olduklarını belirlemekle yetinmek 

zorunda oldukları; bu belirlemeye göre vergi mahkemelerince kurulacak 

hüküm fıkrası uyarınca, kararda yazılı gerekçeye uygun olarak vergi ve 

cezanın yeniden hesaplanması yetkisinin vergi idarelerine ait olduğunun açık 

bulunduğu, bu bakımdan, dava konusu edilen tarh ve ceza kesme 

işlemlerinin hukuka uygunluk denetimlerinin yapılmasından sonra, idarece 

tarh edilecek verginin miktarının belirlenmesi mahkemelerin yerindelik 

denetimi yapamayacağı şeklindeki yargılama hukuku kuralının ihlali 

niteliğinde olduğunu,429 kabul etmiş ve hakimin re’sen araştırma ilkesi sonucu 

vereceği kararın hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olduğunu belirtmiştir.  

G. Çabukluk, Basitlik ve Ucuzluk İlkesinin Değerlendirilmesi   

Yargılamanın çabuk, basit ve ucuz bir şekilde yapılması sadece kişiler 

bazında değil aynı zamanda toplumun yararı için de lazım olan bir yargılama 

ilkesidir. Bu nedenle, mahkeme davayı mümkün olduğu kadar çabuk ve 

düzenli bir şekilde sonuçlandırmakla yükümlüdür (HUMK m.77). Bu husus 

önem arz ettiğinden bir Anayasa ilkesi haline getirilmiştir. Anayasanın 141. 

maddesinde; "Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 

sonuçlandırılması, yargının görevidir" denilmektedir. 

                                                 
429 Danıştay 7. D., 12.10.2005 tarih, E:2002/2217, K:2005/2413 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010  
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Adaletin geç temini de bir adaletsizliktir.430 Devlet, mahkemeler 

vasıtasıyla yapmış olduğu yargılama hizmeti ile şahısların en az gecikme, en 

az masraf ve en az zahmetle haklarını elde etmesini sağlamakla 

yükümlüdür.431 

Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bir kararda; görülmekte olan 

davada bilirkişiye başvurulabilmesi için uyuşmazlığın özel ve teknik bilgi 

gerektiren bir yönünün bulunması gerektiği, yorumu ve çözümü hakime ait 

bulunan konularda bilirkişiye başvurulmasının, bilirkişilik müessesesinin 

amaç ve tanımına uygun düşmeyeceği gibi usul ekonomisi olarak 

adlandırılan davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 

sonuçlandırılacağı yolundaki Anayasa hükmüne de aykırılık teşkil 

edeceğini,432 kabul etmiştir. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasında yer 

alan;  “aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç 

ilişkisi bulunması halinde birden fazla idari işleme karşı bir dilekçe ile de dava  

açılabilir,” hükmü ile aynı yargı yerinin görevine giren ve çözümleri ayrı emek 

gerektirmeyen idari uyuşmazlıkların aynı dava içerisinde incelenmeleri 

öngörülmüştür. Bu hüküm ile yargılamanın çabuk ve basit olarak yapılması 

amaçlanmış ve aynı konuda farklı kararların verilme riski ortadan 

kaldırılmaya çalışılmıştır. 

Danıştay 7. Dairesi bir kararında; davada, hukuksal çözüme ulaşmada 

gerek görülen maddi olayın teknik yönünün açıklığa kavuşturulması 

bakımından, mahkemece itibar edilebilecek nitelikte, daha önceden yapılmış 

bir bilirkişi incelemesi ve bu inceleme sonucu düzenlenmiş olan bir raporun 

                                                 
430 Bayraklı, Vergi Yargılama Hukuku, s. 59. 
431 Karakoç, Vergi Yargılaması Hukuku, s . 113. 
432 Danıştay 3. D., 27.09.2005 tarih, E:2004/2011, K:2005/2014 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010.  
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bulunması halinde, usul ekonomisi bakımından aynı konuda yeni bir bilirkişi 

incelemesi yaptırılmasına gerek olmadığını,433 kabul etmiştir. 

 

II.  DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. Genel Olarak Delillerin Değerlendirilmesi 

Usul hukukunda bir delilin ispat kuvvetinden söz edilirken delilin 

hakimin kanaatini etkileme kabiliyetine delil değeri, maddi ispat gücü 

denir.434 

Deliller taraflarca ileri sürüldükten sonra, hakim bu delilleri yeterli 

bulmadığı takdirde re’sen araştırma ilkesi kapsamında elde edilecek yeni 

delillerle birlikte delillerin değerlendirilmesi safhasına geçilir. 

Mahkeme bir olayın gerçeğe uygun olup olmadığına gösterilen 

delillere göre karar verir. Her delil aynı değerde değildir. Delillerin 

değerlendirilmesinde en önemli unsur, hakimin kanaatidir. Delilleri 

değerlendiren hakimin, bu delillerin kanaate nasıl etki ettiğini bilmesi gerekir. 

Kanaate hangi anda ulaşılmış olacağına dair ölçüler koymak, tarafların dava 

sonucunu hesaplayabilmelerini ve hukuki güvenliği sağlar, hükmün kontrolü 

için de veriler verir. Olayların tespitinde ve değerlendirilmesinde ölçüler 

çoğaldıkça, bir hakimin vereceği karar bir meslektaşına daha çok 

benzeyecek, böylece kararın objektifliği sağlanacaktır. Ancak, objektiflik 

sınırının tespiti, somut olayda hakime belli bir insiyatif tanınması zorunluluğu 

olduğu için, çok güçtür.435 

                                                 
433 Danıştay  7. D., 30.12.2003 tarih, E:2000/8015, K:2003/5260 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010.  
434 Saban, a.g.e., s. 82. 
435 Fatma Kelleci, “Türk Vergi Yargısında İspat ve İspat Araçları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1992, s. 55. 
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Hakim hukuk kuralları çerçevesinde karar verir. Ancak kanun 

hükümleri kararın verilmesi sürecinde yeterli gelmediği durumda hakim takdir 

hakkını kullanır. Anayasal bir ilke olan hakimin vicdani kanaatine göre hüküm 

vermesi ilkesi burada uygulama alanı bulur. Hakimin takdir hakkı sınırsız 

değildir. Uygulamada hakimlerin daha çok yüksek yargı organlarının kararları 

doğrultusunda hüküm verdiği görülmektedir. Bu sayede kararlar arasında bir 

yeknesaklık oluşmakta ayrıca hakimin verdiği kararın daha sonra yüksek 

yargı tarafından bozulmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.  

Uyuşmazlık konusu olay bir bütün olup alt küçük parçalardan yani 

olaylardan meydana gelir. Elde edilen deliller, genellikle olayın bütününü 

değil, küçük parçalarının birini veya birkaçını temsil eder. Her küçük parçanın 

birden fazla delili olabilir. Olay belirtilirken bu delillere dayanılacak, deliller 

vasıta olarak kullanılıp değerlendirme yapılacak ve sonuca ulaşılacaktır.436 

Delillerin değerlendirilmesi iki türlü olmaktadır. Bunlar; delillerin 

sağlamlık bakımından değerlendirilmesi ve delillerin bütün olarak 

değerlendirilmesidir. 

1.  Delillerin Sağlamlık Bakımından Değerlendirilmesi 

Delillerin değerlendirilmesinde ilk olarak delilin sağlamlığının 

araştırılması gerekir. Delillerin sağlamlığından maksat, olayın bütünü veya 

parçalarından bir ya da birkaçını temsil edip etmediğidir.437 Vergi hukukunda 

bir taraf mükellef olduğu ve Devlete karşı zayıf durumda bulunduğu için 

kendini savunmak amacıyla pek çok delile başvurabilir. Kendisine göre 

haklılığını ispat etmek için olayla ilgili olsun ya da olmasın yargılama 

faaliyetine pek çok delil sunabilir. Hakimin bu konuda seçici olması ve 

uyuşmazlığı çözmek için gerekli delillere itibar edip onları değerlendirip ona 

göre karar vermesi gerekir. 

                                                 
436 Kunter, a.g.e., s. 397. 
437 Kunter, a.g.e., s. 397. 
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Sağlamlık bakımından değerlendirmede, elde edilen delilin tek başına 

ve diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi yapılır. Burada öncelikle delilin 

içeriği tam olarak saptanacaktır. Delilin sağlamlığını değerlendirmek için 

sağlamlığını kontrole yarayacak tecrübe kuralı tespit edilecek ve delilin bu 

kurala uygunluğuna göre delile itibar edilecektir.438 

Bir delil ilk bakışta tek başına olayı aydınlatacak nitelikte görülebilir. 

Ancak elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde deliller arasında 

tutarsızlık ve çelişki ortaya çıkabilir. Böyle çelişki meydana getiren deliller, o 

olayı temsil etmiyor demektir. Eğer deliller arasında bir çelişki yoksa yani 

deliller bir bütünlük arz ediyorsa, bunları gerçek deliller olarak kabul 

edebiliriz.439 

Bu durumda da bütün delillerin muhtevaları bir araya getirilir. Olaya 

uygulanacak kurala göre içerikler birbirleriyle karşılaştırılır. Bu değerlendirme 

sonucunda hakim kendisinde oluşan kanaate göre karar verir.440 

2. Delillerin Bütün Olarak Değerlendirilmesi 

Yargılama faaliyeti sırasında elde edilen bütün deliller, olayı 

aydınlatma yolunda belli bir fonksiyona sahiptir. Hakim olayı 

değerlendirirken hangi delilin ne kadar önemli olduğuna kendisi karar 

verecektir. Ayrıca her olayı kendi içinde değerlendirmek gerekir. Bir delil bir 

olayda en önemli delil olarak kabul edilirken başka bir olayda değersiz bir 

delil olarak kabul edilebilir. Örneğin, ikrar delili yargılama sırasında kuvvetli 

bir delildir. Bir kimsenin kendi aleyhine sonuç çıkarılabilecek bir beyanda 

bulunması hayatın olağan akışına ters bir durumdur. Ancak ikrar tehdit 

altında yapılmışsa bu durumda delil değeri azalacaktır.   

 

                                                 
438 Kunter, a.g.e., s. 397. 
439 Kunter, a.g.e., s. 398. 
440 Kunter, a.g.e., s. 398. 
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B. VERGİ HUKUKUNDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Vergi yargılamasında deliller toplandıktan sonra belirlenecek bir 

oturumla (heyette) delillerin değerlendirilmesine geçilecektir. Toplanan bu 

delillerin değerlendirilmesi hep birlikte ve mümkün olduğunca aynı oturumda 

yapılmalıdır (HUMK m.243). Çünkü toplanan delillerin kıyaslanması ve ona 

göre sonuca gidilmesi gerekir. 

İdari yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan duruşmadan itibaren 15 

gün içinde karar verilmesini öngören hüküm de bu kapsamda düşünülebilir. 

Duruşma tarihinden önce dosyada eksiklik varsa yapılacak ara kararıyla bu 

eksiklikler giderilir. Mahkemece dava dosyası incelendikten ve duruşma 

sırasında tarafların dava dilekçelerine ekleyecekleri hususlar varsa bunları 

söylendikten sonra bütün deliller bir araya getirilip en kısa zamanda karar 

verilmektedir.  

Deliller toplanıp incelendikten sonra delillerin değerlendirilmesine 

geçilir. Delillerin değerlendirilmesi, hakimde uyuşmazlık konusu olayla ilgili 

bir kanaat oluşması, somut olayın ispatlanmasıdır. Hakim, yargılama 

sırasında edindiği düşüncelere ve elinde bulunan delillere göre kanaatini 

serbestçe verir. Bir olaya ilişkin iddianın, gerçek olup olmadığını 

değerlendiren hakimin bu değerlendirme sırasında tam bir kanaate varması 

gerekmektedir.441  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 240.maddesine göre; "Bu 

Kanunun tayin ettiği haller müstesna olmak üzere hakim ikame olunan 

delilleri serbestçe takdir eder." denilmektedir. Bu hükme göre; delillerin 

takdiri hakime aittir. Ancak yeterli delil toplanamayan hallerde bu takdirin 

isabetli olacağı düşünülemez. Eğer hakim toplanan delillere göre, 

uyuşmazlık konusu hakkında tam bir kanaate varamamışsa, ispat yükü 

kurallarına göre kararını verir. 

                                                 
441 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 696. 
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Hakimin kararını vermesi için oluşması gereken genel kanaat sadece 

delilleri değil, tarafların tutumunu da kapsar. Amaç, maddi gerçeğe ulaşmak 

ise hakim serbest ve aktif biçimde tarafların muhakemedeki davranışlarını 

da değerlendirebilir. Hakimin değerlendirmesinde mantık kuralları da 

etkilidir. Ancak mantık kurallarına aykırılık aynı zamanda hükmün adaletsiz 

olması sonucunu da doğurmadıkça, hükmün iptali gerekmez. Türk 

yargılama sistemlerinde de mantık kuralları, delillerin değerlendirilmesinde 

bir kontrol aracı olarak kabul edilmektedir.442 

Hakim delilleri, daha önce elde etmiş olduğu hayat tecrübelerine 

dayandırarak değerlendirecektir. Yani hakimde önceden var olan tecrübe 

kurallarına göre hareket etmesi beklenmektedir.443 

Delilleri değerlendirdikten sonra hakim, kanaatini oluşturan sebepleri 

gerekçeli olarak ortaya koymak zorundadır.444 Yani hakim, sadece kanaatini 

açıklamakla yetinemez, o kanaate hangi düşüncelerle vardığını da ortaya 

koymalıdır. Çünkü, hakimin delilleri serbestçe değerlendirme hakkı sınırsız 

değildir. Hakim, kararını objektif esaslara dayandırmak zorunda olduğu için, 

toplanan bütün delillerin dikkate alındığı ve birlikte değerlendirildiği, verilen 

kararın gerekçesinde gösterilmelidir. 

Danıştay 7. Dairesi;  yargı kararlarının mutlaka gerekçeli olması 

gerektiği, ancak kararda, hakimi uyuşmazlığın çözümünde tek başına 

yargıya götürmeye yeterli bir gerekçe gösterilmiş iken, farklı ikinci bir 

gerekçeye daha dayanılması, yargı yerinin ilk gerekçeye ve bunun sonucu 

olan yargıya güvensizliğini gösterdiği gibi, tarafların aralarındaki 

uyuşmazlığın adilane bir çözüme kavuşturulduğu konusundaki inançlarını da 

zedeleyeceği,445 şeklinde hüküm vermiş olup, bu kararla bir ölçüde hakimin 

                                                 
442 Kelleci, a.g.t., s. 56. 
443 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 696. 
444 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s. 696. 
445 Danıştay 7. D., 05.04.2004 tarih, E:2000/9532, K:2004/814 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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uyuşmazlık karşısında özgürce karar verme yetkisi ve kendi kanaatine göre 

farklı gerekçelere dayanma hakkı sınırlandırılmıştır. 

Anayasanın 138.maddesine göre; hakimler, kanuna ve hukuka uygun 

olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Bu hükme göre, hakimler, 

kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerinin oluşması için, delillerin 

değerlendirilmesini serbestçe yapabileceklerdir. Hakimin delilleri serbestçe 

değerlendirme hakkı, kanuna ve hukuka uygunluk koşulları ile 

sınırlandırılmıştır. 

Vergi hukukunda takdiri delil sistemi benimsenmiş olmasına rağmen 

vergi mahkemelerince ispat aracı olarak toplanacak delillerin, Vergi Usul 

Kanunu’nda ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirtilen deliller dışında 

olmaması gerekir. Yargılama makamının vergiler konusunda her türlü delili 

kendisinin takdir edip değerlendirmesi verginin kanuniliği ilkesine aykırı 

düşebilir.446 

1.  Mükellef Kesiminde Oluşan Delillerin Değerlendirilmesi  

Vergiyi doğuran olay şahsında gerçekleşen mükellef vergi yargı 

organları karşısında kendi hakkını savunurken sunacağı deliller, öncelikle 

dikkate alınması gereken delillerdir. Bu deliller; beyannameler, bildirimler, 

defterler, kayıt ve belgeler, elektronik ortamda tutulan defter, kayıt ve belgeler 

ve karineler olarak karşımıza çıkar. 

a. Bildirimlerin Delil Değeri 

Mükellefin başlıca yükümlülüğü bildirimde bulunma yükümlülüğüdür. 

Vergi dairesi mükellefin varlığından ve vergiyi doğuran olayın 

gerçekleştiğinden bu şekilde haberdar olur. Mükelleflerin bağlı bulundukları 

                                                 
446 Tezel, a.g.m., s. 16. 
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vergi dairesine bildirmek zorunda oldukları hususlar ise, işe başlama, adres, 

iş ve işyeri değişiklikleri, işi bırakma, bina ve arazi değişiklikleridir. 

Bu ödevlerin usulüne uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi, 

vergi mükellefini, bildirdiği durumun gerçek olduğunu ispatlama külfetinden 

kurtarmaktadır. Bu durumun aksinin vergi idaresince iddia edilmesi 

durumunda ispat yükü vergi idaresine düşmektedir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 155.maddesine göre; işyeri fiilen açılmamış 

dahi olsa, meslek teşekküllerine kaydolunmuş bulunmak, ticari faaliyete 

başlamanın kanuni belirtisidir. Yani, mükellef meslek teşekkülüne 

kaydolduktan sonra işe başlamadığını ispat edemez. Mesleki teşekküle 

kaydolan serbest meslek erbabından, görevleri veya durumları icabı bilfiil 

mesleki faaliyette bulunamayacak olanların ise işe başlamadıkları kabul 

edilir. Yine, işini terk ettiğini süresinde bağlı olduğu vergi dairesine bildiren 

vergi mükellefinin faaliyetine son verdiğini ayrıca ispatlaması  

gerekmemekte, bu durumun iddia olunması halinde iddia sahibi vergi  

idaresinin bu durumu ispatlaması gerekmektedir.  

İşini terk etmesine karşılık bu durumu vergi dairesine süresinde  

bildirmeyen mükellefin faaliyetine devam ettiği kabul edileceğinden,   

faaliyetine son verdiğini mükellef gerektiğinde ispatlamak zorundadır. Aksi 

halde, herhangi bir gelir getirici faaliyeti tespit edilememiş olsa dahi,  

vergilendirilme durumunda kalması kaçınılmazdır.447 

Danıştay 3. Dairesi; faaliyeti nedeniyle işe başlama bildiriminde 

bulunmayan bu faaliyeti, iş yerinde yapılan denetimler sonucu nezdinde 

düzenlenen tutanaklar ile saptanan ve adına mükellefiyet tesis edilen davacı, 

işi bırakma bildirim formuyla mükellefiyet kaydının silinmesini talep etmiş ise 

de; talep tarihinden iki gün sonra yine iş yerinde yapılan denetimde işçisi 

nezdinde düzenlenen tutanak ile işin terk edilmediği, faaliyetin sürdüğü tespit 

edilmiş olup işçisi nezdinde düzenlenen tutanaktaki tespitlerin davacıyı 

bağlayıcı olması ve bu tarihten sonra da işi bırakma bildiriminde 

                                                 
447 Candan, “Vergi Yargısında İspat VIII”, s. 67. 
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bulunulmaması karşısında davacının, faaliyetini sürdürdüğünün kabulü 

gerekeceği,448 yönünde karar vermiştir. 

b. Beyannamelerin Delil Değeri 

Mükellefin yerine getirmesi gereken ödevlerden biri de beyanname 

verme ödevidir. Vergi sistemimiz kural olarak beyan esasına dayanmaktadır. 

Beyan usulünde mükellef, ödeyeceği verginin matrahını, hatta verginin 

miktarını kendisi hesaplayıp vergi dairesine bildirmektedir. Mükellef 

düzenlediği bu beyanname ile vergi dairesine ödeyeceği miktarı kabul 

etmektedir. Beyan esası, mükelleflerin kendi vergiye tabi unsurlarını 

başkalarından daha iyi bildiği varsayımına dayanmaktadır. Ancak bu usulün 

başarılı olması, mükellefin beyanda bulunurken dürüst olmasına bağlıdır. 

Çünkü beyan esasında, vergi dairelerinin, vergi matrahının tespitinde rolü 

yoktur. Mükelleflerce beyan edilen miktarlar, vergi dairesince sadece 

denetlenmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 378.maddesinde mükelleflerin beyan ettikleri 

matrahlara ve bu matrahlar üzerinden hesaplanan vergilere itiraz 

edemeyecekleri açık olarak hükme bağlanmasına karşılık, Danıştay 

mükelleflerin tereddüt ettikleri konularda, ihtirazi kayıtla beyanda 

bulunabileceklerini ve bu şekilde beyan edilen matrahlar üzerinden salınan 

vergilere itiraz edebileceklerini kabul etmektedir. Burada da ispat yükü yine 

mükellefe düşmektedir.449 

Mükellefler vergi hataları ve ihtirazi kayıtla verilen beyannameler 

dışında beyanname ile yapılan bildirim miktarına sonradan itiraz edemez. 

Bunun dışında, beyanname kesin delil niteliğindedir. Ancak, beyannamelerin 

delil olma niteliği mükellef lehine değil mükellef aleyhinedir. Bu nedenle de 

beyannameler, vergi dairesinin yaptığı inceleme sonucu matrahın gerçek 
                                                 
448 Danıştay 3. D., 21.01.2003 tarih,  E:2000/4015, K:2003/160 s.k.,  
 Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
449 Seviğ, “Vergi Hukukunda Maddi Delil Kavramı Konusundaki Gelişmeler”, s. 294. 
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olmadığının tespit edilmesine ya da bu tespite bağlı olarak re'sen veya 

ikmalen vergi tarh edilmesine engel teşkil etmezler. 

Danıştay 3.Dairesi; ihtirazi kayıt, beyannamede gösterilen matrah 

veya matrah kısmı üzerinden tahakkuk eden vergiye yönelik olabileceği gibi 

ticari bilanço zararı ve indirim ve istisnalar nedeniyle zarar beyan edilen ya 

da kar beyan edilmekle birlikte geçmiş yıl zararlarının mahsubu veya risturn, 

yatırım indirimi gibi kazançtan yapılacak indirimler nedeniyle vergilendirilmesi 

gereken kurum kazancı doğmayan ve izleyen yıla devreden zarar miktarını 

ya da yararlanılabilecek yatırım indirimi tutarını azaltacak durumlarla da 

beyannamelerin ihtirazi kayıt konularak verilmesini ve idari davaya konu 

edilebilmesini,450 kabul etmiştir. 

 Beyan usulünde, mükellefçe hazırlanan beyannamelerin vergi 

kanunlarında belirtilen süreler içerisinde verilmesi gerekir. Beyannameler 

süresi içinde verilmezse ya da süresi içinde verilmekle birlikte, vergi 

matrahına ilişkin bilgiler beyannamede gösterilmemişse, vergi matrahı 

idarece re'sen takdir olunur (VUK m.30). 

Danıştay 7. Dairesi; davacının pişmanlık hükmünden yararlanmak 

talebiyle vermiş olduğu beyannamede ihtirazi kayıt koyamayacağı ve yapılan 

vergi tahakkukuna karşı açılan davada, mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar 

üzerinden tarh edilen vergilere dava açamayacakları yolundaki hüküm 

uyarınca incelenmeksizin reddi gerektiğini,451 kabul etmiştir. 

c. Defterlerin Delil Değeri 

Vergi yargılama hukukunda delil serbestisi ilkesinin geçerli olduğu 

kabul edilmektedir. Ancak mükellefler yetkililere ve yargı organlarına vergisel 

durumlarını ve üçüncü şahıslarla olan muamelelerini diledikleri belgelerle 
                                                 
450 Danıştay 3. D., 08.04.2004 tarih, E:2002/1071, K:2004/909 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
451 Danıştay 7. D., 20.11.2002 tarih, E:2002/217, K:2002/3686 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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değil de kanunda yer alan belgelerle ispatlamak zorundadırlar. Burada 

önemli olan defter, kayıt ve belgelerin kanuni şekil ve içerik şartlarını 

taşımalarıdır. Çünkü bu defter, kayıt ve belgelerin hukuki  delil olabilmeleri, 

kanuni şekil ve içerik koşullarını karşılamalarına bağlıdır. Hakim, defterlerin 

delil değerlerini bu unsurları göz önüne alarak serbestçe takdir edecektir. 

Defter kayıtları, mükellefin kendi beyanının doğruluğunu ispat 

edebilmesi açısından önemli delillerdir. Çünkü ülkemizde vergilendirme esas 

olarak beyan esasına dayanmaktadır. Mükellefin verdiği beyanların doğru 

olup olmadığının tespiti konusunda da en önemli delil şüphesiz defterlerdir. 

Mükellef beyanını, defter kayıtlarına, bu kayıtlarını da usulüne uygun 

olarak düzenlediği belgelere dayandırırsa beyanının ve defter kayıtları ile 

belgelerinin ilk görünüş karinesinden yararlanır. Bu karinenin hukuki etkisi, 

beyan kayıt ve defterlerin aksi vergi idaresince kanıtlanıncaya kadar geçerli 

sayılmasıdır.452   

Vergi hukukunda tarhiyatı gerektiren bir durumun var olup olmadığı 

hususunda ilgililerde kanaat uyandıran en önemli ispat aracı defterlerdir. 

Çünkü, beyana dayanan vergilerde vergiye tabi gelirler genellikle defter 

kayıtlarından çıkarılır ve bu kayıtlar mükellef beyanının dayanağını teşkil 

eder. Bu sebeple, mükelleflerin vergi kanunlarına uygun olarak tuttukları 

defterlerin incelenmesi sonucu beyan edilmemiş bir matrah farkı tespit 

edilirse, ikmalen tarhiyat yapılır ve defter kayıtları da ikmalen tarhiyatın 

maddi delilini teşkil eder. Yani, usulüne uygun olarak tutulmuş defterlerdeki 

kayıtlar, vergi hukuku bakımından maddi delil olarak kabul edilmektedir.453 

Danıştay 3. Dairesi; defter ve belgelerini su baskınında zayi olduğu 

için incelemeye ibraz etmeyen davacının Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen 

yasal defter kayıtlarından olmayan bilgisayar kayıtlarının incelenmemiş 

                                                 
452 Turgut Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, 

Ekim 2006, s. 843. 
453 Karakoç, “Vergi Yargılaması Hukukunda Defterlerin Delil Olması”, s. 105. 
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olmasının vergi incelemesini kusurlandırmayacağı ve ispat külfetinin davalı 

idareye yüklenemeyeceği,454 şeklinde karar vermiştir. 

Vergi hukukunda defterlerin tutulma amacı, esas itibariyle vergi 

idaresi ile mükellef arasındaki ilişkilerin belgelendirilmesidir. Bu nedenle de 

vergi hukukunda defterlere sadece vergi idaresi mükellef ihtilaflarıyla sınırlı 

olarak başvurulur. Mükellefler yapılacak bir vergi incelemesi sırasında ilk 

olarak defterlerinin inceleneceğini bildikleri için beyannameleri ve belgeleri 

ile defter kayıtlarının tutarlı olmasına özen göstermektedirler. 

Mükelleflerin tutmuş oldukları defterlerin kendileri lehine delil 

olabilmeleri yani beyan ettikleri gelirin doğru olduğunun kabul edilebilmesi 

için, defterlerin kanunda belirlenen usul ve şekillere uygun olarak tutulması 

gerekir. Defterlerin kanunlarda belirtilen usul ve şekillere uygun olarak 

tutulmasına da defterlerin "ihticaca salih olması" denir.455 Vergi kanunlarınca 

tutulması gereken defterlerin ihticaca salih olmaması, bu defterlerin sahipleri 

lehine delil olma özelliklerini ortadan kaldırır. Çünkü, kanuni usul ve şekillere 

uygun olarak tutulmayan defterlerin artık güvenilirliği kalmamıştır. 

Danıştay 7. Dairesi; yasanın aradığı koşulları taşımayan defterlerin, 

Yasa Koyucunun, vergi uygulamasından beklediği amaçları sağlayacak 

şekilde tutulduklarından bahsedilemeyeceği gibi; bu defterlerin yasal defter, 

yapılan kayıtların da yasal defterlere kayıt olarak kabulü de mümkün değildir. 

Bu bakımdan; yevmiye defterinin tasdiksiz kısımlarına kaydedilmesi 

nedeniyle, yasal deftere yapılmış kayıt olarak kabulüne olanak bulunmayan 

mal alış ve gider faturalarında yer alan katma değer vergilerinin, indirime 

konu edilemeyeceğini, 456 kabul etmiştir. 

Bazı durumlarda, ihticaca salih olmayan defterler sahipleri lehine delil 

teşkil edebilirler. Bu haller, ikmalen tarhiyata konu olabilecek hallerdir. Yani, 

                                                 
454 Danıştay 3. D., 01.02.2007 tarih, E:2006/112, K:2007/222 s.k.,  
 Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
455 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 102 
456 Danıştay 7.D., 03.03.2004 tarih, E:2001/2331, K:2004/576 s.k.,  
 Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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defterler üzerinden tespit edilebilen matematiksel hata halleridir. Bundan 

başka, bazı kanuni ölçülerin mükellefin kendi aleyhine olmak üzere yanlış 

kullanıldığının defterler üzerinden tespit edilebildiği hallerde de ihticaca salih 

olmayan defterler sahipleri lehine delil olarak kabul edilirler.457 

Defterler ihticaca salih olmasalar da sahipleri aleyhine delil teşkil 

edebilirler. İhticaca salih olmayan defter kayıtlarından miktarı tespit olunan 

bir matrah farkı üzerinden ikmalen tarhiyata gitmek, defterlerin sahipleri 

aleyhine delil olarak kullanılması demektir. Bir kimsenin kendi lehine delil 

sağlama eğilimi olduğu halde, kendi aleyhine başkası lehine delil sağlamak 

eğilimi yoktur. Bu nedenle, kanun hükümlerine uygun olarak tutulmamış olan 

defterlerdeki kayıtlardan aleyhte olanların delil sayılması kolaylıkla kabul 

edilir.458 

Vergi mevzuatı uyarınca tutulan defterler ile diğer mevzuat uyarınca 

tutulan defterler arasında çelişki olduğu zaman vergilendirme açısından esas 

olan vergi mevzuatı uyarınca tutulması gereken defterler olduğuna göre bu 

durumda vergi mevzuatı uyarınca tutulan defterlere itibar edilmesi gerekir. 

Mükelleflerin vergi kanunları uyarınca tuttuğu defterler, bazı hallerde 

kendi içlerinde tutarlı da olsalar sahipleri lehine delil teşkil etmezler. Bu haller 

iki tane olup bunlardan ilki çift defter tutulması halidir. Bu halde mükellef, 

kendi içerisinde tutarlı olan kanuni defterlerine kaydetmediği bir kısım 

hasılatını, kanuna aykırı olarak tuttuğu diğer bir deftere kaydetmiştir. İkinci 

halde ise, vergi mevzuatı dışında bir mevzuat uyarınca tutulan bir deftere 

kayıtlı bulunan bir kısım hasılat, vergi mevzuatı uyarınca tutulan ve kendi 

içerisinde tutarlı olan defterlere kaydedilmemesidir. Bu iki halde de kanuni 

defterler kendi içlerinde tutarlı olmalarına rağmen sahipleri lehine delil teşkil 

etmemektedirler. Çünkü bu hallerde mükellefler, beyan etmiş oldukları 

kazançlarının doğruluğunu ispatlayamamış kabul edilirler. Bu takdirde vergi 

idaresi, diğer mevzuat uyarınca tutulan defterlerdeki kayıtların doğruluğunu 

                                                 
457 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 102. 
458 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 107. 
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gerek mükellefin ifadesine başvurarak gerekse üçüncü kişilerin ifadesine 

başvurarak ispatlayabilir ve böylece mükellef adına tarhiyat yapabilir.459 

Danıştay bir kararında; davacının paydaşı bulunduğu ortaklık 

tarafından tutulan el defterinde işyerine alınan mal miktarı, imal edilen malın 

cinsi ve kalitesinin günlük olarak ayrı ayrı yazıldığı, bazı satışlarda alıcıların 

adlarının da kayıtlı olduğu ve özel el defterinin işyerinde imal edilen mallarla 

ilgili bulunduğu anlaşıldığından yükümlünün defter ve belgelerinin ihticaca 

salih olmadığı,460sonucuna ulaşmıştır. 

Kanunen tutmak zorunda olduğu defterleri tutmayan, düzenlemek 

zorunda olduğu belgeleri düzenlemeyen veya defter ve belgeleri kanunda 

belirlenen usullere uygun olmayan vergi mükellefi, ilk görünüş karinesinin 

koruyucu etkisinden yararlanamaz.  

Defter ve belgeleri usulüne uygun olarak istenilmesine rağmen 

inceleme elemanına ibrazdan kaçınan mükellef de ilk görünüş karinesinin 

koruyucu etkisinden yararlanamaz. Yani, kendi yararına sonuç doğurabilecek 

durum ve faaliyetleri ispatlamak zorunda kalır.  

Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması kanunen zorunlu olmayan fakat 

mükellefin ticari işleri ile ilgili işlemlerini kaydettiği kanuni defterler dışındaki 

defterlere "özel defterler" denir. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’na göre; tutulması 

ve tasdiki zorunlu olan defterlerin tasdikinin bu kanuna uygun olarak 

yapılmaması da bunların özel defter niteliğine bürünmesine yol açar. Tasdik 

ettirilmemiş ancak sahipleri tarafından kabullenilmiş ya da mükellefe ait 

oldukları herhangi bir şekilde ispatlanmış defterleri sahipleri aleyhine delil 

olarak kabul edilmektedir. Çünkü, bir kimsenin kendi tuttuğu defterlere kendi 

aleyhine kayıtlar koyması düşünülemez. Bu nedenle de bu defterlerdeki 

kayıtların mükellefi bağlaması doğaldır. 

                                                 
459 Vural, a.g.m., s. 68. 
460 Danıştay VDDK, 23.10.1998 tarih, E:1997/156, K:1998/274 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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Vergi Usul Kanunu’nun 127.maddesi c bendinde, yoklamaya yetkili 

memurların; "kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının 

bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi 

halinde bunları almak" yetkisine sahip oldukları hükmü yer almaktadır. Yine 

aynı şekilde Vergi Usul Kanunu’nun 143.maddesi birinci fıkrasında; 

"Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar 

müfredatlı olarak bir tutanakla tespit olunur." denilerek kanuni defterler 

dışındaki defterlerin de delil olabileceği kabul edilmiştir. Bunun gibi çift 

defterler, el defterleri, ajandalar da sahipleri aleyhine delil teşkil ederler.461 

d. Kayıt ve Belgelerin Delil Değeri 

Mükellef kesiminde oluşan diğer bir delil ise, mükellefin kanunen 

tutmak zorunda olduğu kayıtlarla korumak ve muhafaza etmek zorunda 

olduğu belgelerdir. 

Türk vergi sisteminde vergiyi doğuran olay ve hukuki durumlarla ilgili 

her türlü muamelenin prensip olarak belgeye bağlanması kabul edilmiştir. 

Belge ve kayıt düzeni adı verilen bu esas, mükellef yönünden; vergi 

idaresine, ortaklarına, üçüncü kişilere karşı olayları tevsik etmek, vergi idaresi 

açısından ise; vergi kanunlarının etkin bir biçimde uygulanmasını temin ve 

mükelleflerin faaliyetlerinin denetlenmesi, incelenmesi ve tespitinin 

sağlanması açısından önem taşımaktadır.462 

Belge, Vergi Usul Kanunu uyarınca türü ve içeriği belirlenen 

belgelerdir. Belgeler kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak 

tutulurlar. Usulüne uygun olarak tutulan belgelerde yer alan işlemlerin aksi 

ispatlanmadığı sürece gerçeği yansıttığı kabul edilir. Ancak bunların aksi 

ispat edilebilir. Aksi ispat edilen belgelerin ise delil değerleri kalmaz. 

                                                 
461  Vural, a.g.m., s. 68. 
462 Danıştay VDDK, 27.12.2002 tarih, E:2002/437, K:2002/558 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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Danıştay 4. Dairesi; gider belgeleri üzerinde silinti, kazıntı vesair 

şekilde tahrifat olduğu saptanmayan ve işin kaça yapıldığı belirtilerek ve 

miktarı da yazılarak üzerinde imza ile kabullenilmiş olan gider belgelerinin 

muhteviyatına aykırı ifadelerin bu belgelerin geçerliliğini ortadan 

kaldırmayacağını,463 kabul etmiştir. 

Belge düzeni, beyan usulünün tamamlayıcısıdır. Mükellefler, matrahın 

saptanmasında ve beyanında, gelir ve giderlerini belgelendireceklerdir. 

Belgeleme işlemi vergi denetimi açısından büyük önem taşıdığı gibi 

mükellefler için ispat yükü açısından belirleyici olmaktadır.464 

Beyan usulünü başarıya götüren unsurlar, belge düzeninin sağlıklı bir 

şekilde işletilmesi ile denetim sistemidir. Denetim sisteminden beklenen 

sonucun elde edilebilmesi ise yine öncelikle sağlıklı bir belge düzeninin 

kurulmasına bağlıdır. Nitekim, beyan esasının uygulandığı bir vergi 

sisteminde mükellef, defterlerinde yer alan kayıtların gerçek durumu 

yansıttığını ispat etmek durumundadır. Mükellef, kayıtlarının dolayısıyla da 

beyanının doğru olduğunu ancak belgelerle ispatlayabilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında belge ve belge düzeni hem mükellef hem de vergi idaresi 

açısından önemli bir araçtır. Vergi idaresi açısından belge düzeni, ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğunun araştırılmasını ve ispatlanmasını sağlayan 

önemli bir vergi denetim aracıdır. Mükellef açısından ise, belge düzeni vergi 

idaresinin keyfi ve haksız işlemlerine karşı haklarını korumada önemli bir 

araç olmaktadır.465 

Danıştay 3. Dairesi; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında 

düzenlenen yasal bir belge olduğuna göre gerçekten bir iş yapılmadığı halde 

düzenlenmesinin ve maliyet kayıtlarına alınmasının kanuna aykırı olduğunu,  

hakkında komisyon karşılığı fatura düzenlediği yolunda inceleme raporu 

bulunan şirketin düzenlediği faturalarda yer alan malzemelerin satın 

                                                 
463 Danıştay 4. D., 18.11.1985 tarih, E:1985/2254, K:1985/2971 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.   
464 Kırbaş, a.g.e., s. 93-94. 
465 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 100-101. 
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alındığının diğer yasal kayıt ve belgelerle kanıtlanması konusunda ispat 

yükünün davacıya düştüğünü,466 kabul etmiştir. 

 Vergi idaresi usulüne uygun olarak düzenlenen kayıt ve belgelerin 

aksini ispat edemediği sürece bu belgelere göre vergilendirme işlemlerini 

gerçekleştirecektir. Vergi idaresi söz konusu kayıt ve belgelerin aksini ispat 

ederse, aksi ispat edilen belgenin artık delil değeri kalmaz. Bu ispatlama 

yapıldığı takdirde, belgenin ve muamelelerin mükellef yararına olan hukuki 

yararları ortadan kalkar. Bu durumda ispat yükü mükellefe geçer. Mükellef 

eğer muamelenin gerçek olduğunu iddia ediyorsa, bunu ispatlamak 

zorundadır. Mükellef bu ispatlama sırasında, vergi idaresinin ortaya koyduğu 

icap ve durumların gerçek olmadığını da iddia ve ispat edebilir. Örneğin; 

vergi idaresinin randıman hesaplamasında esas aldığı fire oranlarının, teknik 

icaplara uygun olmadığını, yetkili makamlardan alacağı belgelerle 

ispatlayabilir.467 

Bir belgenin kanunda belirtilen şekil kurallarına uygun olarak 

düzenlenmiş bulunması, olayın gerçek niteliğinin araştırılmasına engel 

değildir. Bir belgenin gerçeğe aykırı veya esas yönünden yanıltıcı olduğu 

ispat edildiği takdirde bu belgenin şekil kurallarına uygun olarak düzenlenmiş 

bulunması herhangi bir değer taşımaz ve belge artık delil niteliğini kaybeder. 

Bu durumda araştırma sonucu bulunan duruma göre işlem yapılır. 

Danıştay 3. Dairesi; ticari organizasyonu, sermayesi, ticari geçmişi 

olmayan bir kişiden mal alışının gerçek olduğunun iddia edilmesi ticari 

icaplara, yüksek tutarlara varan ödemelerin peşin ve nakit olarak elden 

yapılması ekonomik icaplara, belge konusu malların depolama, ambar giriş 

çıkış ve nakliyesinin belgelendirilmemesi, bu hizmetleri verdiği belirtilenlerin 

mükellefiyetlerinin olmaması ya da sona ermesi gibi sebepler teknik icaplara 

                                                 
466 Danıştay 3. D.,  09.04.2009 tarih, E:2007/5055, K:2009/1166 s.k. (y.k.) 
467 Candan, “Vergi Yargısında İspat VII”, s. 44. 
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aykırı olduğundan bu aykırılığı iddia eden tarafın, iddiasını ispatla mükellef 

olduğunu,468 kabul etmiştir. 

Vergi mükellefinin belge düzenine ilişkin kurallara uygun 

davranmaması halinde, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

vergi idaresince ispat edilmesi koşuluyla, aksini ispatlama yükü bunu iddia 

eden vergi mükellefine düşer. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

muamelelerin vergi idaresince ispat edilebilmesi için ise belge düzenine 

uymayan mükellefin verginin konusuna girebilecek bir faaliyetinin vergi 

idaresince usulüne uygun olarak tespit edilmiş olması gerekir. Bu nitelikteki 

bir faaliyetin tespit edilmesinden sonra, bu faaliyetin gerek varlığı gerekse 

nitelendirilmesi bakımından ileri sürülecek iddiaların ispatlanması, mükellefe 

aittir.469 

 Mükellefin belge düzeninin hukuka uygun olup olmadığını araştırırken 

sadece Vergi Usul Kanunu’ndaki düzenlemeleri değil kanunun verdiği yetkiye 

dayanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğleri de dikkate almak 

gerekir. Vergi Usul Kanunu’nun 227.maddesi üçüncü fıkrası hükmüne göre; 

Vergi Usul Kanunu’na göre kullanılan veya bu kanunun Maliye Bakanlığına 

verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlıkça kullanma zorunluluğu getirilen 

belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler hiç 

düzenlenmemiş sayılır. 

Danıştay 7. Dairesi; en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmiş 

olması gereken faturanın iptal edilmesi durumunda, bu hususun ispatı, 

ancak, hem asıl hem de suretinin ibrazı suretiyle mümkündür. Bu durumda, 

davacı şirket tarafından düzenlenen faturanın sadece alt nüshasının ibrazı 

ve bu nüshaya göre adına fatura düzenlenmiş görünen şirketin yevmiye 

                                                 
468 Danıştay 3. D., 14.05.2003 tarih, E:2000/4292, K:2003/3080 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.   
469 Candan, “Vergi Yargısında İspat VII”, s. 45. 
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defterine, sözü edilen faturanın kaydedilmemiş olmasının, fatura aslının da 

iptal edildiğini göstermeyeceği,470 şeklinde karar vermiştir. 

Fatura sadece ilgililer için delil niteliği taşır. Burada ilgililerden kasıt, 

mal satan tacir ile o malı alan kişi ya da bir iş veya hizmet gören tacir ile 

hizmeti yaptıran kişidir. Faturanın bu kişiler dışında kalan üçüncü kişilere 

karşı delil olarak bağlayıcı tarafı yoktur. Bir uyuşmazlıkta faturaya göre 

üçüncü kişi durumunda olan bir kimse, delil olarak faturaya dayanırsa, bu 

iddiasını başka delillerle pekiştirmesi gerekir.471 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen bir kararda; 

davacının defterlerindeki bilgilerle, kullanıldığı saptanan faturalara ait 

hasılattan hareketle, ibraz edilmeyen faturalarla elde edildiği kabul edilen 

ortalama hasılat miktarlarının hesaplanması suretiyle, matrah farkı 

bulunduğu, davacı tarafından incelemeye ibraz edilmeyen A-12350 ile A-

12460 numaralı faturalar arasında yer alan bazı faturaların kullanıldığı 

saptandığından ve cilt halinde bastırılan faturaların takip ettikleri sıraya göre 

düzenlenmiş olması gerektiğinden, bu numaralar arasında yer alan diğer 

faturaların da kullanıldığının anlaşıldığı, Vergi Usul Kanununun 3. maddesine 

göre, normal ve mutad olan bu durumun aksini kanıtlama yükü kendisine 

düşen davacının, bu faturaların kullanılmadığını hukuken geçerli belgelerle 

kanıtlayamamış olması karşısında, defterlerindeki ve kullanıldığı saptanan 

faturalardaki hasılat tutarı esas alınarak hesaplanan, ibraz edilmeyen her bir 

fatura ile elde edilebilecek ortalama satış hasılatına göre bulunan matrah 

farkı üzerinden tarhiyat yapılmasının hukuka uygun olduğu,472 şeklinde karar 

vermiştir. 

Fatura usulüne uygun düzenlendiği takdirde delil olarak kabul edilen 

bir belgedir. Usulüne uygun olarak düzenlenen faturada yer alan bilgilerin 

                                                 
470 Danıştay 7. D., 19.04.2004 tarih, E:2001/293, K:2004/1043 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
471   Doğanay, “Faturaya İtiraz”, s. 11. 
472 Danıştay VDDK, 07.05.2004 tarih, E:2004/24, K:2004/48 s.k.,  
 Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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doğru olduğu kabul edilir. Ancak, usulüne uygun olarak düzenlenmiş 

olmasına rağmen, fatura içeriğinin gerçeği yansıtmadığının iddia ve ispatı 

mümkündür. Faturada yer alan bilgilerin doğru olmadığını ispat yükü idareye 

düşer. 

 Vergi Usul Kanunu’nun faturaya ilişkin hükümlerine uygun olarak 

düzenlenen ve karşıt incelemeye elverişli bulunan faturalarda yazılı tutardan 

fazla para alındığının iddia ve ispat edilmemesi halinde, tarhiyatta fatura 

bedelinin esas alınması gerekir.473 

e. Elektronik Defter, Kayıt ve Belgelerin Delil Değeri  

Vergi Usul Kanunu’nda bilişim teknolojisinin gelişmesine paralel 

olarak çeşitli kanunlarla yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile 

elektronik defter, elektronik belge ve elektronik kayıt kavramları Türk vergi 

hukukunda yer almış ve bunlara ilişkin uygulama için Maliye Bakanlığı'na 

geniş yetkiler verilmiştir. 

Teknolojik gelişmelerin vergi hukukuna yansımaları genel tebliğler ile 

olmuştur. Kanun ile Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiler kapsamında yeni 

düzenlemeler yapılmış ve günün ekonomik koşullarına ilişkin yeni 

uygulamalar öngörülmüştür.  

Danıştay 9.Dairesi; şirket yetkilisinin anlatımı ve vergisi ihtilaflı 

dönemde tüm işlemlerin bilgisayar ortamında yönetilmesi nedeniyle 

işlemlerini elektronik ortamda düzenleyen ve yetkilisince de kabul edilen 

dönem hasılatının bir kısmının kayıt ve beyan dışı bırakıldığına,474 karar  

vermiştir. 

İster elektronik ortamda tutulsun ister kağıt ortamında tutulsun 

defterlerin delil niteliğine sahip olabilmesi için Vergi Usul Kanunu’nda 

                                                 
473 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 112.   
474 Danıştay 3. D., 03.12.2001 tarih, E:2000/3472, K:2001/4281 s.k., 
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öngörülen şekil şartları ve diğer hususlara (VUK m.171) uygun olarak 

düzenlenmesi ve hukuki değer ifade eden belge ve kayıtlarla desteklenmesi 

gerekmektedir.475 

Danıştay 7. Dairesi; mükelleflerin, işlemlerini, Vergi Usul Kanunu’nda 

yer alan defterler dışındaki defterlere kaydetmelerine herhangi bir engelin 

olmadığı, bu halde, söz konusu defterlerdeki kayıtlarla yasal 

defterlerdekilerin uyuşması, başka ortamlarda izlenen kayıtların tutulması 

zorunlu olan defterlere aktarılmış olması gerektiğini, bu ortamlardaki 

kayıtların bir kısmının yasal deftere geçirilmemiş olmasının, bu kayıtlarda yer 

alan işlemlerin kayıt ve beyan dışı bırakıldığının göstergesi olduğu ve vergi 

matrahının doğru bir biçimde hesaplanmasını sağlayacak verileri de içermesi 

halinde, bu kayıtların başkaca herhangi bir inceleme ve araştırma 

yapılmasına gerek olmadan dönem matrahına esas alınmasına engel 

bulunmadığını,476  kabul etmiştir. 

Danıştay 9. Dairesi; gelişen teknoloji gereği artık yasal defterler 

dışında elektronik ortamlarda yer alan kayıtların da dikkate alınması 

gerektiği, bu teknolojinin bir gereği olan bilgisayarlı muhasebe sistemi ile 

otokontrol sağlandığı, yasal defter ve belgeler incelemeye ibraz edilmediği 

takdirde re’sen takdire gidilmesi yerinde olmakla birlikte davacının yasal 

defterlere kayıt edildiği kanıtlanamayan indirim konusu bilgilerin bilgisayarda 

kayıtlı olduğunun anlaşıldığı ve bilgisayar kayıtlarının her an incelenebilme 

olanağı bulunduğundan re’sen araştırma ilkesi çerçevesinde davacının 

bilgisayar kayıtları ve alış belgelerinin istenilmesi, ibraz edilecek olan 

bilgisayar kayıtları ve belgelerden vergi dairesi müdürlüğünün de haberdar 

edilmesi suretiyle ödenecek verginin tespiti için bilgisayar kayıtları ve 

faturalar üzerinde gerekirse bilirkişi incelemesi yapılarak hasıl olacak sonuca 

göre karar verilmesi gerektiğini,477 kabul etmiştir. Danıştay bu kararıyla defter 

                                                 
475 Fazıl Tekin, Ali  Çelikkaya, Vergi Denetimi, Ankara, Seçkin Yayınları, 2007, s. 98-99. 
476 Danıştay 7. D., 31.12.2002 tarih,  E:2001/4613, K:2002/4568 s.k., 
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ve belgelere tanınan ispat kuvvetinin elektronik ortamda tutulan kayıtları da 

kapsadığını açık bir şekilde kabul etmiş bulunmaktadır. 

f. Karinelerin Delil Değeri  

Karineyi, varlığı bilinen olumlu ya da olumsuz bir olaydan, diğer olumlu 

ya da olumsuz bir olayın veya bir hukuksal durumun varlığı ya da yokluğu 

hakkında sonuç çıkarmaya ortam sağlayan bir kural olarak tanımlamıştık. 

Karineler, ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnaları arasında yer alırlar. 

Karine oluşturan bir olaya dayanarak lehine sonuçlar çıkaran taraf, bu olayı 

ispat etmek zorunda değildir, o sadece karineyi ileri sürmekle yetinebilecektir. 

Kesin karinelerin gösterildiği bir davada artık o karinelerin aksi ispat 

edilemez. Adi karinelerde ise, taraflardan iddiasını böyle bir karineye 

dayandıran taraf o olayı ispat etmiş sayılır. Fakat karşı taraf bu iddianın 

aksini her zaman ispat ederek karineyi çürütebilir. 

Danıştay 7. Dairesi; taşınmaz mal alım satımında, satışın, tapuda 

tescil suretiyle veya noterde düzenlenen gayrimenkul satış sözleşmesiyle; 

oto alım satımında ise, trafikte tescil veya noterde düzenlenen satış 

sözleşmesiyle yapılması, satış işleminin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için 

zorunlu bulunduğu, dolayısıyla, bu şekiller dışında taşınmaz mal ve oto alım 

satımı yapılması, muamelelerin hukuki tekniği ile normal ve mutad duruma 

uygun olmadığı, bir yıldan fazla zaman sonra mülkiyeti devredilecek 

taşınmazlar için peşin ödeme yapılmasının günün ekonomik ve ticari 

koşullarıyla bağdaştırılamayacağı, bu bakımdan, ödemelerin taşınmaz mal 

ve oto alımı dolayısıyla değil faiz karşılığı borç para verildiğinden bahisle 

yapıldığını, 478 kabul etmiştir. 
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Kanuni karinelerin kabulü ile belirli durumlarda istikrar sağlamak ve 

uyuşmazlıkları kısa sürede çözüme kavuşturmak amacı güdülmektedir.479 

Danıştay 3 Dairesi; farklı yıllarda satın alınıp, arsa payı karşılığı inşaat 

sözleşmesinden dolayı edinilen bağımsız bölümlerden 10 adedinin 1999 

yılında elden çıkarılması, gayrimenkul alım satımıyla devamlı olarak 

uğraşıldığına karine teşkil ettiği, dolayısıyla aynı takvim yılında 10 bağımsız 

bölüm satışının kazanç sağlama amacı dışında kalan hangi nedenle 

yapıldığını kanıtlayamayan davacının bu faaliyeti nedeniyle elde ettiği 

kazancın, ticari kazanç olarak vergilendirilmesine ilişkin tüm koşulların 

gerçekleştiği,480 şeklinde karar vermiştir. 

Bazı kanuni karineler kesindir ve karşı taraf bunların aksini ispat 

edemez. Yani bu karinelerin aksi ispat edilemez. Örneğin; bir kimse tapu 

siciline kayıtlı olan bir durumu bilmediğini ileri süremez. 

Danıştay 7. Dairesi; ödeme emri düzenlenmesine sebep olan işlemler 

zincirinin ayrı bir halkasını oluşturan her işlemde mevcut hukuka 

aykırılıkların, dava konusu edilmemesi halinde, idari dava açma süresinin 

geçmesiyle hukuka uygunluk karinesinden yararlanmaya başlayacağı ve bu 

işlemin, zincirin sonraki halkasını oluşturan işleme karşı açılacak idari 

davada hukuka uygunluk denetimine tabi tutulmasının kamu düzeninin ihlali 

sonucunu yaratacağı,481 şeklindeki kararıyla mükellef adına ihbarname 

düzenlenip tebliğ edildiği ve ihbarnameye karşı süresi içinde dava açılmadığı 

takdirde bu işlemin hukuka uygunluk karinesinden yararlanacağı ve itiraz 

edilmeyen ihbarnamede yer alan kamu alacağı kesinleşeceğinden artık 

düzenlenen ödeme emrinin iptalinin mümkün olmayacağı vurgulanmıştır. 
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Vergi hukukunda kesin kanuni karinelere vergi idaresi lehine sıkça 

başvurulmaktadır. Örneğin; Gelir Vergisi Kanunu’nun 73.maddesinde 

düzenlenen emsal kira bedeli esası kesin kanuni karinelerdendir. 

Ayrıca gayrimenkullerin el değiştirmesinde söz konusu olan 

vergilerde, matrah, gayrimenkulün rayiç bedelidir. Bu halde de rayiç bedel, 

kesin bir kanuni karinedir. Mükellef, herhangi bir ispat aracı ile 

gayrimenkulün el değiştirme işleminin rayiç bedelinin altında gerçekleştiğini 

ispat edemez.482 

Vergi hukukunda geçerli olan ekonomik yaklaşım ilkesi doğrultusunda 

Vergi Usul Kanunu’nun  3.maddesi B bendinin üçüncü fıkrasında; "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." denilmektedir. Bu ifadeden çıkan sonuca göre; kural 

olarak, vergilendirmeye dayanan olaylar hayatın olağan akışına göre normal 

ve mutad olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu karine, genel olarak vergi 

idaresinin lehine işleyen bir karinedir. Çünkü, vergilendirmeyi etkileyen 

olayların olağan dışı gelişmiş olduğu ve dolayısıyla vergi yükünün daha az 

olarak gerçekleştiği, genellikle mükellef tarafından ileri sürülür. Böyle bir 

durumda da ispat yükü mükellefe düşer. 

Bildirim ödevinin usulüne uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi, 

vergi mükellefini, bildirdiği durumun gerçek olduğunu ispatlama yükünden 

kurtarmaktadır.483 

Danıştay 7. Dairesi; yasa maddelerinde öngörülen usul ve esaslara 

uygun olarak düzenlenen belge ve bu belgelere dayanılarak yapılan 

kayıtların, Vergi Hukukunda "ilk görünüş ya da doğruluk karinesi" adı verilen 

bir hukuksal ön kabulden yararlanacağı,  usulüne uygun olarak verilen süre 

içerisinde, haklı mazeret olmaksızın, belge ve defterlerin ibrazından 

kaçınılması, vergi idaresinin denetiminden saklanmasının, engellenmesinin, 
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amaçlandığı anlamına geleceği, vergiyle ilgili muamelelerinin gerçek 

mahiyetlerini vergi idaresinin denetiminden kaçırmayı düşünen vergi 

mükelleflerinin, bunu sağlamak amacıyla, defter ve belgelerinin inceleme 

elemanı yerine yargı yerlerine ibraz etmeleri halinde defter ve belgelerle ilgili 

olarak davalı vergi dairesince inceleme yapılmasına olanak sağlanması ve 

bu incelemenin sonuçlanmasından sonra uyuşmazlığın çözüme 

kavuşturulması gerektiği, 484 kabul edilmiştir. 

2. İdare Kesiminde Oluşan Delillerin Değerlendirilmesi 

 Vergilendirme işleminin tarafı olan vergi idaresine çeşitli yetkiler 

verilmiştir. Bu yetkiler sayesinde kamu alacağı güvence altına alınır ve 

vergiler daha sağlıklı bir şekilde Devlet Hazinesine aktarılır. Bu yetkilerden 

olan yoklama, inceleme, arama yapma, bilgi toplama ve istihbarat arşivi ve 

takdir komisyonu kararlarının vergi hukukundaki delil olarak değerleri 

incelenecektir.   

a. Yoklama Fişlerinin Delil Değeri 

Usulüne uygun olarak düzenlenmiş yoklama fişleri tutanak 

mahiyetindedir. Yoklama fişlerinin tarhiyata konu olabilmesi için gerekli 

tespitleri içermesi gerekir. Bu şekilde düzenlenen yoklama fişleri kuvvetli 

delil niteliğindedirler. 

Yetkili kişiler tarafından düzenlenen yoklama fişinin mükellef veya 

yetkili adamı tarafından imzalanması gerekir. Hakkında yoklama yapılan 

kişinin yetkili adamı, umumi vekili, muhasebecisi, daimi personeli ve bunlara 
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benzer kimselerdir. Yoklama muhatabının eşi tarafından imzalanan yoklama 

fişleri de geçerli kabul edilir.485  

Danıştay 4. Dairesi; davacının bilinen adresleri araştırılmadan 

mükellefin faaliyetini terk ettiğini dilekçeyle bildirmesi üzerine kendisinin 

bulunamaması nedeniyle mahalle muhtarı nezdinde düzenlenen yoklama 

tutanağı ile davacının dilekçe tarihine kadar faaliyette bulunduğu tespit 

edildiğinden söz edilerek tarhiyat yapıldığı, ancak davacının bilinen adresleri 

araştırılmadan tutanağın muhtar nezdinde düzenlendiği, konuyla ilgili kanun 

hükmü uyarınca yoklama fişinin 7 gün içinde posta ile gönderilmesi yoluna 

başvurulmadığı ve bu durumda usulüne uygun düzenlenip, tebliğ edilmeyen 

yoklama tutanağına dayanılarak yapılan tarhiyatta isabet görülmediği,486 

şeklindeki kararı ile muhtar nezdinde düzenlenen yoklama fişinin tarhiyata 

esas alınmasını yeterli bulmamıştır. 

Danıştay; emtianın sevk irsaliyesine miktar olarak eksik yazılmasının 

irsaliyenin düzenlenmemiş sayılmasına yeterli bir neden olmadığı ve 

yükümlü veya yetkili adamının bulunmadığı bir sırada düzenlenen yoklama 

fişinin, Vergi Usul Kanunu’nun 131. maddesinin ikinci fıkrasının son 

cümlesinde açıklandığı şekilde polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi 

üyelerinden birine imzalatılmadığı anlaşıldığından, bu tutanakta yapılan 

tespitlerin yükümlüyü bağlayıcı nitelik taşımayacağını kabul etmiştir.487 

b. İnceleme Tutanaklarının Delil Değeri 

Mükellef tarafından imzalanan inceleme tutanakları yargılamada 

kuvvetli birer delildir. Çünkü, vergi incelemesi sırasında vergiyi doğuran 

olayla ilgili hesaplar tespit edilmektedir. Bu tutanaklarda ayrıca mükellefçe 
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yapılan itirazların ve düşüncelerin de bulunması gerekir. İnceleme 

tutanaklarının delil değeri kazanmaları için vergiyi doğuran olay ile ilgili 

tespitlerin ve delil olabilecek saptamaların mükellefi bağlayıcı ve hukuken 

geçerli şekilde yapılması gerekir. Ancak, inceleme tutanaklarındaki bilgilerin 

aksi, her zaman mükelleflerce ispatlanabilir. 

Danıştay 7.Dairesi; inceleme, davacının tefecilik yaptığı iddiasıyla 

gözaltında bulunması nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğünde yapılmasına 

karşın, incelemeye esas alınan tutanak, üç vergi denetmeninin nezdinde 

davacı tarafından itirazsız imzalanmış ve gerek bu tutanakta, gerekse dava 

dilekçesinde, tutanakta yer alan hususların baskı altında alındığı yolunda bir 

iddia yer almadığı, bu bakımdan; vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık 

bulunan şahsın itirazsız imzaladığı tutanakta yer alan veri ve açıklamalar ile 

dosyadaki diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında, davacının ikrazatçılık 

faaliyetinde bulunduğu açık olup, inceleme raporu uyarınca belirlenen 

matrah üzerinden tesis edilen tarh ve ceza kesme işleminde hukuka aykırılık 

bulunmadığını,488 kabul etmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nda, ekonomik yaklaşım ilkesine dayalı serbest 

delil sistemine geçilmesini sağlayan kanuni düzenlemelerden sonra, defter, 

kayıt ve belgeler dışında yapılan vergi incelemesi, kuvvetli kanuni 

dayanaklara kavuştuğundan, incelemenin önemi artmıştır.  

Danıştay 4. Dairesi; vergi idaresine ibraz edilmeyen defter ve 

belgelerin mahkemeye ibraz edilmesi halinde dava konusu tarhiyatın hukuka 

uygunluğunun saptanmasının ancak defter ve belgelerin mahkemece 

incelenmesi ile mümkün olacağı, idari yargı yetkisinin, idari eylem ve 

işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu, mahkemelerin, 

idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak 

biçimde yargı kararı vermelerine olanak bulunmadığı, dava konusu inceleme 

ve tarhiyatın yapılmasından sonra, idarenin defter ve belgeler üzerinde 

yeniden yapacağı inceleme, idarenin yeni bir idari işlem tesisine neden 
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olacağı ve davacı tarafa yeni bir dava hakkı vereceği, bu nedenle, tesis 

edilmiş işlemin mahkeme önünde dava konusu yapılmış olması karşısında, 

mahkeme kanalıyla idareye ikinci bir işlem tesis etme zorunluluğu getirilmesi, 

yani yargı aşamasında ve yargı öncülüğünde davalı idare ajanlarına dava 

konusu işlem hakkında inceleme yaptırılması, idari eylem ve işlemlerin 

hukuka uygunluğunun denetiminin yapılmasına aykırılık teşkil edeceğini,489 

kabul etmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 134.maddesinde vergi incelemesinin 

amacının ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek 

ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Ancak vergi incelemesinin yalnız vergi 

idaresi lehine yapılan bir araştırma faaliyeti olmaması gerekir. Aynı zamanda 

vergi mükellefi lehine olan hususlar da inceleme sırasında araştırılmalı ve 

tespit edilmelidir.  

Vergi incelemesi sadece mükellefin defter, belge ve sair evrakı 

üzerinden yapılmaz. Ticari bir işlemde iki taraf vardır. İşlemin doğru olup 

olmadığını anlamak için her iki tarafın da defter ve belgelerinin 

karşılaştırılması ve bunların birbirini tutması gerekir. İki tarafın kayıt ve 

belgelerinin birbirine uygun olması, karine olarak ilk başta yapılan işlemin 

doğru olduğunu gösterir. Fakat bunun ayrıca ticari teamüle, borsa rayiçlerine, 

piyasa birim fiyatlarına da uygun olması suretiyle desteklenmesi gerekir.490 

Danıştay 4. Dairesi; davacı şirketin ticari ilişkide bulunduğu şirkette  

vergi denetmenleri tarafından yapılan aramada ele geçirilen ve bu şirketin 

1994 yılında yaptığı ödemeleri gösteren el defterinde davacı şirkete üç ayrı 

tarihte yapıldığı ileri sürülen ödeme tutarları ile davacı şirket tarafından 

sözkonusu şirket adına düzenlenmiş olan fatura tutarı arasındaki farkın kayıt 

dışı bırakılan hasılat olduğu ve firma yetkilisinin de el defterindeki bilgileri 

doğruladığı belirtilerek matrah farkı tespit edilmiş ise de, davacı şirketin 

defter ve belgeleri incelenerek kayıt dışı hasılatın bulunduğu yolunda 
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herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan sadece el defterinde yer alan 

bilgilere ve firma yetkilisinin beyanına dayanılarak matrah farkı bulunmuş 

olması nedeniyle anılan Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesine uygun bir 

vergi incelemesi yapıldığından söz edilemeyeceği, faturasız satışlar 

nedeniyle hasılatın kayıt dışı bırakıldığını iddia edebilmek için şirketin yasal 

defter ve belgeleri üzerinde mal mevcutları, emtia giriş ve çıkışları dikkate 

alınmak suretiyle bir vergi incelemesi yapılarak matrah farkının gerçek veya 

gerçeğe en yakın şekilde somut olarak ortaya konulması gerektiği,491 

şeklinde karar vermiş olup, karşıt incelemeden yola çıkılarak yapılan tarhiyatı 

yeterli bulmamıştır.  

c. Arama Tutanaklarının Delil Değeri 

Arama tutanakları, tutanaklarda yer alan hususlar hakkında delil teşkil 

ederler. Ancak, vergi yargılaması hukukunda delil olarak kabul edilenler 

arama tutanaklarından çok, arama sırasında ele geçen özel notlar, mektuplar 

ve yazışmalardır. Vergi Usul Kanunu’nun 8.maddesine göre; mükellefin 

yaptığı sözleşmelerin kendi lehlerine delil değeri yoktur. Arama sırasında ele 

geçen böyle bir metin, mükelleflerin karşılıklı denetimleri bakımından yararlı 

olabileceği gibi, mükellef aleyhine delil de teşkil edebilir. Arama tutanakları, 

delil olabilecek şeylerin tespitini içermeleri bakımından, delil olma konusunda 

dolaylı bir etkiye sahiptirler. Bu nedenle, arama tutanaklarını dolaylı delil 

olarak nitelendirmek mümkündür.492 

Danıştay 3. Dairesi; belgelerin çok yönlü ve kapsamlı bir araştırma 

sonucu şirket çalışanı ve kanuni temsilcisi olduğunda tartışma bulunmayan 

kişilerin iş yerinde ve ikametgahlarında ele geçirilmiş olması ve davacı 

tarafça aksini ispat eder mahiyette ortaya konmuş somut herhangi bir kanıt 

sunulamaması karşısında, belgelerin vergi incelemesine esas alınmasının 
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Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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hukuka uygun bulunduğu, jandarma birimlerince alınan ifadelerinin de davacı 

şirket yetkilileri ve çalışanlarının doğrudan şirketin faaliyet konusu ve 

aramada ele geçen belgelerle ilgili olarak verdiği bilgilerin, vergilendirmeye 

esas olacağının kabulü gerektiği,493 şeklinde karar vermiş olup, Vergi Usul 

Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyetinin tespit edilmesi gerçeğinden yola çıkılarak jandarma birimleri 

tarafından alınan ifadeleri de kabul etmiştir. 

Danıştay 4. Dairesi; usule uygun olarak sulh ceza hakimine yapılmış 

bir başvuru ve bu hakimin kararı olmadan, davacının kapalı durumda olan 

işyerine kaymakamının yazısı üzerine aynı gün polis yardımı ve çilingir 

marifetiyle girilerek tüm defter ve belgelerine el konulmuş olup, olay yerinde 

düzenlenen tutanak esas alınarak hazırlanan vergi inceleme raporu ile, 

defterlerde gider kayıtlarının bulunmadığı, dolayısıyla katma değer vergisi 

indirimlerinin kabul edilemeyeceği iddiasıyla tarhiyat yapılmışsa da, 

davacının işyerinde yapılan arama ve defterlere el konulması işlemlerinin 

Anayasada ve Kanunda öngörülen usule aykırı olması nedeniyle, usulüne 

uygun olarak başlanılmayan vergi incelemesine dayanılarak yapılan 

tarhiyatın kaldırılması gerektiği,494 şeklinde karar vermiş olup kişi hürriyet ve 

güvenliğine aykırı olarak hakim kararı olmadan yapılan aramada ele geçen 

belgeler esas alınarak yapılan tarhiyatı kaldırmıştır. 

d. Bilgi Toplama Tutanaklarının Delil Değeri 

Vergi İdaresi ve vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, gerek 

duydukları herhangi bir konuda kamu idare ve kurumlarından, mükelleflerden 
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ya da mükelleflerle ilişkide bulunan gerçek ve tüzel kişilerden vergi alacağını 

sağlıklı bir şekilde tespit ve tahsil edebilmek için bilgi isteyebilir.495  

Danıştay 7.Dairesi; davacının, sattıkları emtia karşılığında fatura 

düzenlemedikleri yolundaki ihbar üzerine mobilya satışı yapılan 

müşterilerden yirmiyedisine bilgi isteme yazısı gönderildiği; ifadesine 

başvurulabilen onüç müşteriden edinilen bilgilerin, davacıların bu müşterilere 

düzenledikleri faturalarda yer alan bilgilerle karşılaştırılması sonucu, 10 adet 

müşteriye düşük bedelli fatura düzenlendiğinin tespit edildiği, bu ifadelerden 

hareketle belirlenen matrah farkları üzerinden tesis edilen tarh ve ceza 

kesme işlemlerinde hukuka aykırılık bulunmadığını,496 kabul etmiştir. 

Vergi Usul Kanunu'nun 148.maddesine göre doğrudan mükellef 

sıfatını taşıyan kişi yanı sıra onunla işlem yapan üçüncü kişiler için de bilgi 

verme ödevi öngörülmüştür. Örneğin; ticari kazancının gerçek miktarı 

araştırılan müteahhidin daire sattığı kişilerden daireleri satın alma bedelleri 

sorulabilir. Bu durumda üçüncü kişilerin vereceği bilgi Vergi Usul Kanunu'nun 

ispat ile ilgili hükmü çerçevesinde delil niteliği taşıyacaktır.497 

Danıştay 3. Dairesi; verilen bilginin esas alınabilmesi için bilgisine 

başvurulanın o konuda görevli ve yetkili kılınması veya bilgi istenen konunun 

olağan faaliyetleri kapsamına girmesi, verilen bilgi ve yanıttan 

sorumluluğunun bulunması gerektiği gibi verilen bilginin dayanaklarının 

gösterilmesi gerektiği,498 şeklinde karar vermiş olup resmi bir kurumdan bilgi 

istenilmesi halinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. 
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e. İstihbarat Arşivlerinin Delil Değeri 

İstihbarat arşivinde toplanan bilgiler takdiri delil niteliğindedir. İstihbarat 

arşivinden sağlanan bilgiler yalnız başlarına tarhiyata dayanak olarak 

alınamazlar.  

Danıştay bir kararında; canlı hayvan ticaretinden dolayı gelir vergisi 

yükümlüsü bulunan ve usulüne uygun olarak istenilmesine karşın defter ve 

belgelerini inceleme elemanına ibrazdan kaçınan davacının istihbarat 

arşivindeki belgelerde yapmış göründüğü koyun sevkıyatının ticari niteliğini; 

her ne kadar, Mali İstihbarat Arşivindeki gizli fişlerin tek başlarına vergiyi 

doğuran olayın gerçek mahiyetini ispata yeterli oldukları düşünülmezse de, 

canlı hayvan ticareti dolayısıyla gelir vergisi mükellefi olan davacının istenilen 

defter ve belgelerin ibrazından imtina ederek inceleme elemanının karşıt 

inceleme yapmasını engellemiş olması karşısında, İstihbarat Arşivindeki 

bilgilerin doğruluğunun davacı tarafından da kabul edilmiş sayılacağı, 

gerekçesiyle kabul etmiştir.499 

Danıştay 3. Dairesi; istihbarat arşivindeki gizli fişlerin, ilgilinin herhangi 

bir faaliyeti veya kazancına ilişkin inceleme veya yoklama yapılmaksızın 

vergi tarhiyatına dayanak alınmasına olanak bulunmadığını,500 kabul etmiştir. 

İstihbarat arşivindeki bilgilerin delil değeri kazanabilmeleri için 

mükellef tarafından verilen beyannamedeki bilgilerin arşivdeki bilgileri 

doğrular nitelikte olması ya da arşivdeki bilgilerin mükellef tarafından kabul 

edilmesi gerekir.  
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Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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f. Takdir Komisyonu Kararlarının Delil Değeri 

Takdir komisyonu  kararları, matrah tespitine yönelik bir delil olduğu 

için takdiri delil niteliğindedir. Bu niteliğinden dolayı, takdir komisyonu 

kararları da mahkemeyi fazla bağlamaz. Bunun yanı sıra, takdir komisyonu 

kararlarının delil değeri kazanabilmeleri için, takdir komisyonu kararlarının 

yeterli açıklamaları ve gerekçeleri içermesi ve kontrole elverişli bulunması 

gerekir. Bu hususları içermeyen takdir komisyonu kararları delil değerlerini 

yitirirler.501 

Danıştay 7. Dairesi; takdir komisyonu kararında, ödevlinin incelenen 

dosyası ile emsallerinden edinilen bilgilerin ve matrah takdirine etken 

olabilecek sair hususların dikkate alınarak matrah takdir edildiğinin yazılı 

bulunduğu, bu açıklamalara göre, takdir kararının kimi araştırma sonuçlarına 

ve verilere dayalı bulunduğunun anlaşıldığı, bu bilgi ve verilerin takdire 

dayanak olup olmayacağının bilinmesi ise, ancak takdir dosyasının getirtilip 

incelenmesiyle olanaklı olduğu,502 şeklinde karar vermiş olup, bir çok 

mahkeme kararında yer alan, takdir komisyonu kararının yeterli araştırma ve 

incelemeye dayanmadığı, genel ve soyut ifadelerle matrah takdir edildiği 

gerekçesinin yeterli olmadığı, takdir komisyonu tarafından gerçekten bir 

araştırma yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Takdir komisyonları yetkili makamlar tarafından istenilen vergi matrahı 

ve servet takdirlerini yaparlar. Takdir komisyonları bu görevlerini yaparken 

olayda takdir sebeplerinin bulunup bulunmadığını araştırmazlar. Ancak, 

hatalı olarak görülen durumlar, ilgili vergi dairesine bildirilir (VUK m.74). 

Danıştay 9. Dairesi; matrah takdiri için takdir komisyonuna 

başvurulmasının zamanaşımını durdurabilmesinin, takdir komisyonunun ilgili 

dönemler için matrah takdir etmesi ve bu matrah üzerinden tarhiyat yapılması 

durumunda söz konusu olabileceği, matrah takdiri yapılmadan sadece takdir 
                                                 
501 Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, s. 213. 
502 Danıştay 7. D., 15.03.2004 tarih,  E:2001/1685, K:2004/680 s.k., Danıştay 7. D., 08.03.2004 

tarih,  E:2001/4228, K:2004/627 s.k., Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 
21 Ocak 2010.  
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komisyonuna başvurulduğunda, zamanaşımının durmayacağını,503 kabul 

etmiştir.  

Takdir komisyonu kararları, komisyona mükellef temsilcileri de katıldığı 

için idarenin iç işlemi niteliği göstermez. Takdir komisyonu kararlarına karşı 

doğrudan uyuşmazlık çıkartılamaz. Komisyonun saptadığı, matrah üzerinden 

vergi dairesinin tarh ettiği vergi uyuşmazlık konusu yapılır. Burada kesin ve 

yürütülmesi zorunlu idari işlem vergi tarhı olmaktadır.  

Danıştay 9. Dairesi; taşınmazın vergiye tabi gerçek kıymetinin 

belirlenmesi amacıyla merkez komisyonları kurulduğu ve takdir 

komisyonlarının yaptıkları takdirlerin bir kez daha incelenmesi sistemi 

getirildiği, ancak arsalara ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin 

tespitinde asli görevin takdir komisyonlarına verildiği, merkez komisyonlarının 

yaptığı değer tespitinden sonra bu iki komisyonun tespit ettiği değerler 

arasında farklılık bulunması halinde takdir komisyonuna yeniden bir takdir 

yapma yetkisi verilerek takdir komisyonlarının bu konuda asli görevli ve tam 

yetkili komisyonlar olduğu,504 kabul edilmiştir. 

3.  Yargı Yerinde Oluşan Delillerin Değerlendirilmesi 

Yargı kesiminde oluşan deliller bilirkişi incelemesi, keşif ve kesinleşmiş 

mahkeme kararları olarak karşımıza çıkar. Vergi yargılamasında hakim 

bilirkişi ve keşif delillerine genellikle re’sen başvurur. 

 

 
                                                 
503 Danıştay 9. D., 21.02.2007 tarih, E:2005/3165, K:2007/522 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
504 Danıştay 9. D., 02.04.2003 tarih, E:2002/6234, K:2003/1083 s.k., 
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a. Bilirkişi İncelemesinin Delil Değeri 

Bilirkişi incelemesi ve raporu vergi yargılamasında takdiri 

delillerdendir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 286.maddesinde 

bilirkişinin rey ve görüşünün hakimi bağlamayacağı hükmü yer almaktadır. 

Buna göre; hakim bilirkişi incelemesini serbestçe takdir edecek ve bilirkişi 

raporu hakimi bağlamayacak ve gerekirse hakim bundan ayrılmak suretiyle 

de karar verebilecektir. Çünkü, bilirkişilik kurumunun amacı, hakimin önüne 

gelen bir uyuşmazlıkta, hakime uyuşmazlık konusu olayla ilgili gerekli olan 

özel ve teknik bilgiyi sağlamaktır. Yoksa bilirkişi raporu davayı sona erdirecek 

bir karar değildir. Uyuşmazlığı çözme yetki ve görevi sadece hakime aittir. 

Hakim hükmünü verirken bilirkişi raporundan yararlanacaktır. Ancak, hakimin 

bilirkişi raporunun aksine hüküm vermesi de mümkündür. Bu durumda, bu 

raporun hangi gerekçelerle ve ne sebeple kabul edilmediğinin kararda açıkça 

belirtilmesi gerekir. 

Aslında bilirkişi raporu, bir delil değil, delilleri değerlendirme aracıdır. 

Çünkü delil bilirkişinin incelemesi gereken şeydir. Bu nedenle de bilirkişi 

raporu, doğrudan doğruya delil değil, hakime uyuşmazlık konusu olayı ispata 

yarayan bilgileri sağlayan ve bu suretle ispata yardım eden bir araçtır.505 

Danıştay 7. Dairesi bir kararında; davada, hukuksal çözüme ulaşmada 

gerek görülen maddi olayın teknik yönünün açıklığa kavuşturulması 

bakımından, mahkemece itibar edilebilecek nitelikte, daha önceden yapılmış 

bir bilirkişi incelemesi ve bu inceleme sonucu düzenlenmiş olan bir raporun 

bulunması halinde, usul ekonomisi bakımından aynı konuda yeni bir bilirkişi 

incelemesi yaptırılmasına gerek olmadığını,506 kabul etmiştir. 

Hakim, bilirkişi raporunu serbestçe takdir edebilecek ve gerekli 

gördüğü takdirde raporun aksine de karar verebilecektir. Ancak hakimin bu 

                                                 
505 Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, s. 113. 
506 Danıştay 7. D., 30.12.2003 tarih, E:2000/8015, K:2003/5260 s.k.,     

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 20 Ocak 2010.  
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takdir hakkının  sınırsız olmadığını kabul etmek gerekir. Çünkü hakim, kendi 

bilgisi yeterli olmadığı için bilirkişiye başvurmaktadır.507  

Danıştay 7.Dairesi; hakimin bilirkişi raporunda yazılı olan bilgi ve 

açıklamalardan bu raporun sonucunun doğru olmadığının takdir edebilecek 

ölçüde bilgiye sahip bulunduğu ve konuyu bu bilgilerle çözümleyebildiği 

kanısına varabiliyorsa yeni bir bilirkişi incelemesi yoluna gitmeden de bilirkişi 

raporundaki sonucun aksine bir karar verebileceği, bilirkişiliğin hakime, önüne 

gelen bir ihtilafı çözmek için gerekli olan özel ve teknik bilgiyi sağlamak 

amacına yönelik bir müessese olduğu, böyle olunca bilirkişi raporunun 

sonucu davayı sona erdirecek bir karar olmayıp uyuşmazlığı çözüme 

bağlayacak kararı verme görev ve yetkisi sadece hakime ait olduğu,508 

şeklinde karar vermiştir. 

Mahkeme raporu yeterli görmezse, önceki veya yeniden tayin edeceği 

yeni bilirkişi vasıtasıyla tekrar inceleme yaptırabilir (HUMK m.284). Yani, 

bilirkişi raporu mahkeme tarafından yeterli görülmezse, başka bir bilirkişiye 

başvurulabileceği gibi bilirkişi raporları arasında çelişki varsa yeni bir bilirkişi 

incelemesine gidilebilir. Ancak bu durumda yeniden bilirkişi incelemesini 

gerektiren nedenlerin bildirilmesi gerekir. 

Hakim resmi bilirkişinin raporu ile bağlı değildir. Ancak resmi 

kuruluşlar tarafından verilecek bilirkişi raporlarının, resmi olmayan 

bilirkişilerin hazırlayacakları raporlara nazaran hakim tarafından daha itibar 

göreceği açıktır.509 

Danıştay 3. Dairesi bir kararında; hakimin, bilirkişi raporunda yazılı 

olan bilgi ve açıklamalardan anlaşmazlığın çözümünü sağlayacak ölçüde 

bilgi sahibi olamadığı ve konuyu bu bilgilerle çözümleyemediği hallerde aynı 

bilirkişiden ek rapor istemesi ya da yeni bir bilirkişi incelemesine gitmesi, 

                                                 
507 M.Necmettin Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Rehberi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1981,         

s. 840-841. 
508 Danıştay 7. D., 29.04.1993 tarih, E:1989/3864, K:1993/1922 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
509 Saraç, a.g.m., s. 85. 
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şayet çözümleyebiliyorsa, bilirkişi raporundaki sonucun aksine karar 

verilirken bunun nedenlerini, bilirkişi raporunda belirtilen hususlara niçin 

katılmadığını somut olarak ortaya koyması gerektiği, olayda vergi 

mahkemesince mükellefin defter ve belgeleri üzerinde yapılan vergi 

incelemesi yeterli görülmeyerek bilirkişi incelemesi yaptırılıp rapor 

düzenlettirildikten sonra, inceleme elemanı raporundaki farklara 

değinmediğinden ve hiç açıklama da getirilmediğinden bahisle bilirkişi raporu 

yetersiz görülünce yukarıdaki açıklamalara göre, ya aynı bilirkişiden ek rapor 

istenmesi ya da yeni bir bilirkişi incelemesine gidilmesi olanağı varken, bu 

olanaklar kullanılmadan, nedenleri ve gerekçeleri somut bir şekilde ortaya 

konulmadan, inceleme raporundaki tespitler gerekçe alınmak suretiyle 

verilen kararı yeterli bulmamıştır.510 Danıştay bu kararında bir konuda 

araştırma yapılmasına karar verildiğinde sonuç elde edilinceye kadar o yolun 

tüketilmesi gerektiği ve verilen kararda da bu hususların karşılanması 

gerektiğini belirtmektedir.  

Hakim, bilirkişi raporunda varılan sonucu yeterli ve uygun görmemekle 

beraber, raporda yazılı olan özel ve teknik açıklamaların, kendisine bu dava 

için başlangıçta eksik olan özel ve teknik bilgiyi sağladığı kanaatine varırsa, 

yeni bir bilirkişi incelemesine gitmeden rapor sonucunun aksine de karar 

verebilir. Ancak, hakimin bilirkişi raporunun aksine bir karar verirken bu 

raporu hangi neden veya nedenlerle kabul etmediğini kararında bildirmesi 

gerekir.511 

Danıştay 7 Dairesi; bilirkişiye başvurulabilmesi için uyuşmazlığın özel 

ve teknik bilgi gerektiren bir yönünün bulunmasına bağlı olduğu, hukuksal 

sorunların, davaya bakan idari yargı yerince çözümleneceği, bu bakımdan; 

bilirkişinin yetkisi dışına çıkarak yapmış olduğu hukuki niteleme esas alınarak 

dava hakkında hüküm kurulması yargı yetkisinin bilirkişiye devri sonucunu 

                                                 
510 Danıştay 3. D., 19.11.1990 tarih, E:1990/724, K:1990/3170 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
511 Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, s. 116. 
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yarattığı,512 şeklindeki kararıyla bilirkişinin tespit edeceği husus ve hakimin 

bilirkişi sorusunu hazırlarken ve sonrasında karar verirken dikkat etmesi 

gereken hususlar açıklanmıştır. 

b. Keşfin Delil Değeri 

Hakim keşif sonucunda edindiği bilgileri serbestçe takdir edecektir. 

Çünkü keşif, takdiri bir delildir. Vergi yargılamasında keşif, fazla bir uygulama 

alanı bulmuş değildir. Ancak, tabi afetler, yangın, kaza gibi durumlar ve 

değeri değişen mallarla ilgili olarak keşif yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. 

Mükellefler, bu gibi durumlarda uğradıkları zararın keşif yoluyla belirlenmesini 

mahkemeden talep edebilirler. Hakim kendiliğinden de keşif kararı verebilir. 

Gerek tarafların talebi gerekse re'sen hakim tarafından keşfe karar verilmesi 

halinde o davanın çözümü için keşfin bir fayda sağlaması gerekir. 

Danıştay 3. Dairesi; ilgililerin defter ve belgelerinin ara kararı ile 

getirtilerek incelenmesi gerekirken gerekli inceleme ve araştırma yapılmak 

üzere mahalline gidilerek vergi dairesi bünyesinde bu şahıslarla ilgili olarak 

inceleme yapılmasında, ayrıca bu şahısların ifadeleri alınmak üzere 

arandıkları ve bütün aramalara rağmen bulunamamaları nedeniyle 

ifadelerinin alınamadığı yolunda tespit tutanağı düzenlenmesi suretiyle keşif 

yapılmasının hukuka uygun olmadığı, ayrıca Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda menkul bir malın keşfinin özel hüküm sebebi olarak 

adlandırıldığı, 2577 sayılı Kanunun 31.maddesinde ise özel hüküm 

sebeplerine ilişkin bir atıf yapılmadığı, bu durumda vergi yargılamasında 

menkul bir malın keşfinin mümkün olmadığı,513 şeklinde karar vermiştir.   

Keşif, takdiri bir delildir (HUMK m.240). Bu nedenle de hakim, keşif 

incelemesi sonucunu elde edilen bilgilerle bağlı değildir, keşif sonucunu 

                                                 
512 Danıştay 7. D., 19.12.2005 tarih,  E:2003/1587, K:2005/3299 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
513 Danıştay 3. D., 25.12.1990 tarih,  E:1989/3460, K:1990/3569 s.k., 
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serbestçe takdir edebilir. Hakim, keşif sonucunda davanın gereği gibi 

aydınlanmadığı sonucuna varırsa yeniden keşif yapabilir. Bu iki keşif 

arasında aykırılık olursa, bu aykırılığın giderilmesi için üçüncü bir keşif de 

yapılabilir.514 

Danıştay 3. Dairesi; davacının ortağı ve müdürü olduğu limited şirketin 

vergi borçlarından dolayı evine uygulanan haciz işleminde, mahallinde 

yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda hacizli 

gayrimenkulün özellikleri ve değerinin tespit edileceği, bu özellikler ile 

borçlunun aile yapısı, borçlu ile aynı konutta ikamet etmek durumunda 

bulunan birey sayısı, bunların sosyal konumları ve ihtiyaçları gibi ölçülerin 

birlikte değerlendirilmesi suretiyle haczedilen evin, borçlunun haline münasip 

olup olmadığı hususunda bir sonuca varılması gerektiğini,515 kabul etmiştir. 

c. Kesinleşmiş Mahkeme Kararlarının Delil Değeri 

Kesinleşmiş mahkeme kararlarının amacı, kişiler arasındaki 

uyuşmazlıkların kesin şekilde çözümlenmesidir. Bu amacın 

gerçekleşmesinde, hem kişilerin hem de Devlet'in yararı vardır.  

Danıştay 3. Dairesi; kararlarda kesinlik; bunların kanunen kesin kabul 

edilmesi temyizen incelenmesine imkan olmaması, temyiz veya düzeltme 

süresinin geçirilmesi, temyiz veya düzeltme talep edilmediği halde bunun red 

ile sonuçlanması, hallerinde bahis konusu olmaktadır. Kesinleşmiş bulunan 

bir mahkeme kararı üzerinde tasarrufta bulunmaya hiç bir makam veya 

kişinin yetkisi yoktur. Aksi görüş, muhkem kaziye müessesesinin ortadan 

kalkması ve hukuki güvenliğin yok olması sonucunu doğurur. Yargı yetkisi, 

devletin tekeli altındadır. Devlet bu görevini kurmuş olduğu bağımsız 

mahkemeler eliyle yerine getirir. Bu hukuki görüş anayasamızın 

9.maddesinde; "Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 
                                                 
514   Kuru, Arslan, Yılmaz, a.g.e., s. 522. 
515 Danıştay 3. D., 10.02.2004 tarih, E:2002/2790, K:2004/268 s.k., 
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kullanılır." hükmüyle formüle edilmiştir. Bu mahkemelerin vermiş oldukları ve 

kesin hüküm (muhkem kaziye) halini almış olan kararlar hem kişiler ve hem 

de devlet için hukuki durumda istikrar yaratır ve taraflara hukuki güvenlik 

sağlar. Bu sebeple, kesin hüküm halini almış olan mahkeme kararlarının 

yerine getirilmesi birinci derecede bir kamu düzeni meselesidir. Aynı hukuki 

görüşten hareket eden Anayasamız, 138.maddesinin dördüncü fıkrasında; 

"Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarını hiç bir surette 

değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" hükmünü 

koymuştur. Anayasamızın bu amir hükmü karşısında mahkemelerce verilmiş 

olan ve kesin hüküm halini almış bulunan mahkeme kararlarının, hüküm 

uyuşmazlığı yoluyla Uyuşmazlık Mahkemesince ortadan kaldırılıncaya kadar 

aynen uygulanmasının zorunlu olduğunu,516 kabul etmiştir. 

Kesinleşmiş mahkeme kararı, tarafları, nedeni, konusu aynı olan 

başka bir davada, adli gerçeği ifade ettiğinden delil olarak 

kullanılabilmektedir.517 Yani kesin hüküm, hükmü veren mahkeme de dahil 

olmak üzere, diğer bütün mahkemeleri bağlar. Mahkemeler, aynı konuda, 

aynı dava sebebine dayanan, aynı taraflar hakkında kesinleşmiş bir 

mahkeme kararı varsa, bu kararla bağlıdırlar ve aynı davayı bir kere daha 

inceleyemezler. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen bir kararda ise; vergi 

mahkemesi kararına karşı vergi dairesi müdürlüğü temyiz başvurusunun 

Danıştay Dördüncü Dairesince reddedilmesi ve karar düzeltme isteminin de 

yine aynı Dairece reddedilmiş olması karşısında söz konusu hüküm fıkraları 

kesinleşmiş olduğundan, aynı kararın diğer yan aleyhine olan hüküm 

fıkrasının bozulmasından sonra verilen ısrar kararının varlığı, idare yönünden 

kesinleşen hüküm fıkrasının yeniden temyiz incelemesine tabi tutulmasına 

                                                 
516 Danıştay 3. D., 17.03.1977 tarih,  E:1977/256, K:1977/323 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.   
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imkan vermeyeceğinden, vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin 

incelenmesine olanak bulunmadığı,518 kabul edilmiştir.                                                   

Danıştay 5. Dairesi; bir yargı yerince yasada gösterilen usullere göre 

verilen karar, itiraz ve temyiz yollarından geçerek veya itiraz ve temyiz 

süreleri sona ererek kesinleştikten sonra yargılamanın iadesi gibi bazı 

istisnaların dışında artık değişmez bir nitelik kazanacağı, hiç bir makam, 

merci, hatta kararı vermiş olan yargı yeri dahi başka bir kararıyla onu 

değiştiremeyeceği, yargı kararlarının bu değişmezlik kuvvet ve niteliğine 

kesin hüküm (muhkem kaziye) denildiği, kesin hüküm halini alan bir yargı 

kararının sadece hüküm fıkrası itibariyle değil aynı zamanda gerekçesi 

itibariyle de en başta davanın taraflarını bağladığı, bunların kesin hükme 

bağlanan bir uyuşmazlığın yeniden tartışılmasını hukuken mümkün kılacak 

bir olanağa sahip bulunmadıkları ve yargı yerinin de kesin hükümle 

çözümlenen uyuşmazlık hakkında yeniden karar veremeyeceği,519 şeklindeki 

kararıyla kesin hüküm ilkesinde sadece hüküm fıkrasının değil, hükmün 

dayanağını teşkil eden gerekçenin de bağlayıcı nitelikte olduğu 

vurgulanmıştır.  

4. Hem İdare Hem Yargı Kesiminde Oluşan Delillerin Değerlendirilmesi 

Hem idare hem de yargı organları nezdinde oluşan deliller, tanık 

beyanı ve ikrardır. Vergi yargılamasında tanık beyanı belli şartlarda delil 

olarak kabul edilmesine rağmen ikrar, kuvvetli bir delil olarak karşımıza 

çıkmaktadır.   

 

                                                 
518 Danıştay VDDK, 31.01.2003 tarih, E:2002/368, K:2003/17 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010. 
519 Danıştay  5. D., 06.11.2002 tarih,  E:1999/2310, K:2002/4242 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
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a. Tanık Beyanının Delil Değeri 

Tanık beyanı kural olarak vergi hukukunda geçerli bir delildir. Ancak 

her türlü tanık beyanının vergi hukukunda delil değeri yoktur. Tanık 

beyanlarının delil değeri kazanabilmeleri için, Vergi Usul Kanunu’nun 

3.maddesi B bendine göre; tanığın vergiyi doğuran olayla tabii ve açık bir 

ilgisinin bulunması gereklidir.  

Danıştay 7.Dairesi; mahkemece, mükellefin babasının mükellef 

olmaması nedeniyle ifadesinin delil olamayacağı kabul edilmişse de; adı 

geçenin, pide fırınını kendisinin işlettiğini ancak mükellefiyet kaydını kızı 

adına tesis ettirdiğini ifade etmiş bulunması karşısında, mükellef temsilcisi 

gibi hareket eden bu kişinin vergiyi doğuran olayla ilgisinin tabii ve açık 

bulunduğunun kabulü ve ifadesine kanıt değeri tanınmasının zorunlu 

olduğu,520 şeklinde karar vermiştir. 

Tanığın vergiyi doğuran olayla ilgisinin tabii kabul edilebilmesi için, bu 

olayı ve bu olaya ilişkin muameleleri bilmek durumunda olacağı bir konumda 

bulunması gerektiği anlaşılmaktadır. Örneğin, emtia alıcısının, faiz karşılığı 

borç alan kişinin, hekimin hastalarının, avukatın müvekkillerinin, kiracının, 

işyerinde çalışan işçinin, taşıt sürücüsünün, komisyoncunun tarafı bulunduğu 

hukuki muamele veya ilişki dolayısıyla vergiyi doğuran olayla ilgisinin tabii 

olduğu kabul edilmektedir.521 

 Danıştay 7.Dairesi; mobilya alım-satımı ile uğraşan davacıların, 

sattıkları emtia karşılığında fatura düzenlemedikleri yolundaki ihbar üzerine, 

1998 yılında mobilya satışı yapılan müşterilerden Ankara'da bulunan 

yirmiyedisine bilgi isteme yazısı gönderildiği; ifadesine başvurulabilen onüç 

müşteriden edinilen bilgilerin, davacıların bu müşterilere düzenledikleri 

faturalarda yer alan bilgilerle karşılaştırılması sonucu, 10 adet müşteriye 

düşük bedelli fatura düzenlendiğinin tespit edildiği; alıcı ifadeleri ile faturalar 

                                                 
520 Danıştay 7. D., 12.11.2003 tarih,  E:2000/9469, K:2003/4692 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
521 Candan, “Vergi Yargısında İspat VI”, s. 57. 
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arasındaki fark, kayıt dışı hasılat olarak kabul edilerek dava konusu tarhiyat 

yapıldığı, davacılar ile aralarında husumet bulunmayan birbirini tanımayan, 

vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık olan birden fazla kişinin, ayrı 

zamanlarda vermiş oldukları ifadelerin, vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyetinin ispatlanmasında kanıt olarak kullanılabileceği, bu ifadelerden 

hareketle belirlenen matrah farkları üzerinden tesis edilen tarh ve ceza 

kesme işlemlerinde hukuka aykırılık bulunmadığını,522 kabul etmiştir. 

 Tanık beyanının delil olarak kabul edilmesi, tanığın edindiği bilgiyi her 

türlü bozucu etkiden uzak olarak tam ve dürüst bir şekilde alma kabiliyetine 

ve gerçeği olduğu gibi söyleme niyet ve iradesine bağlıdır. Bu nedenle kanun 

tanık beyanlarının delil olarak kullanılabilme takdirinde mahkemeyi tamamen 

serbest bırakmıştır. Tanıklık yapan kişiyle mükellef arasındaki ihtilaf tanık 

beyanlarının delil değerlerini azaltır. Aralarında daha önceden husumet 

bulunan kişilerin birbirleri hakkında tarafsız olamayacakları düşünüldüğünde, 

bu durum daha kolay anlaşılmaktadır. Bu nedenle, tanığa başvurulurken, 

hakkında bilgi istenen kişi ile aralarında daha önceden bir anlaşmazlığın olup 

olmadığının sorulması ve bunun tanık beyanının değerlendirilmesinde göz 

önünde bulundurulması gerekir. Aynı şekilde tanık ile mükellef arasında 

ortak menfaatlerin bulunduğu durumlarda da tanık beyanına delil olarak itibar 

edilmemektedir.523 

Danıştay 7.Dairesince; davacı şirkette işçi olarak çalışanlar adına 

banka şubelerinde açılan hesaplara yapılan havaleler ile bu hesaplardan 

çekilen paraların mahiyetinin, adlarına hesap açılan işçiler ile şirket 

yetkililerinin emir ve talimatları altında belge ve kayıt işlemlerini yürütmekle 

görevli muhasebeci yardımcısı tarafından bilinmesi kadar doğal bir durum 

                                                 
522 Danıştay 7. D., 17.03.2004 tarih,  E:2001/821, K:2004/697 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
523 Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, s.701. 
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olmadığı, vergiyi doğuran olayla ilişkisi tabi ve açık olan anılan işçilerle 

görevlinin ifadelerine kanıt değeri tanınması gerektiği,524 kabul edilmiştir. 

Tanık beyanı vergi yargılamasında Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda olduğu gibi takdiri bir delil olarak 

kabul edilmektedir. Bu sebeple mahkeme, tanık beyanı ile bağlı değildir. 

Mahkeme, başka delil ve emarelerden tanığın doğru söylemediği kanaatine 

varırsa, tanık beyanının aksine karar verebilir. Ancak hakim, tanık beyanını 

takdir edip beyan aksine hüküm verirse, hükümde tanığın beyanının neden 

kabul edilmediğinin de belirtilmesi gerekir. 

Danıştay 7. Dairesi; davacının evinde ve üzerinde yapılan aramada 

pek çok çek ve senet ile, davacının el yazısıyla yazdığı notlar ele geçirilmiş 

olup, kişinin kendi yazdığı notların, bu kişi açısından, kesin delil taşıdığı, 

gerek adli mahkemede, gerekse inceleme elemanınca ifadelerine başvurulan 

pek çok kimse, davacıdan borç para aldıklarını ancak faiz ödemediklerini 

beyan ettiğinden ve aralarında yakın akrabalık ya da iş ilişkisi bulunmayan 

kimselerin faiz karşılığı olmaksızın birbirine borç veremeyeceğinin kabulü 

gerektiğinden bu ifadelerin faizle ilgili kısımlarına itibar edilme olanağı 

bulunmadığı,525 şeklinde karar vermiş olup, hayatın olağan akışına ters bir 

durumda tanık beyanlarını kabul etmemiştir. 

b. İkrarın Delil Değeri 

Medeni yargılama hukukunda kesin delil niteliğinde olan ikrar, idari 

yargılama hukukunda takdiri delil olarak kabul edilmektedir. Ancak, özellikle 

vergi yargılaması açısından baktığımızda ikrarın etkisi kesin delillere 

yaklaşmaktadır. Yani, mükelleflerin kendi aleyhlerine beyanda bulunması 

düşünülemeyeceğinden ikrar, mahkeme kararlarına kesin delil gibi etki 

etmektedir. 
                                                 
524 Danıştay 7. D., 26.12.2002 tarih,  E:2002/107, K:2002/4453 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
525 Danıştay  7. D., 30.06.2005 tarih, E:2001/692, K:2005/1535 s.k. (y. k.) 
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Bir kimse serbest iradesi ile yaptığı açıklamalar kendisi aleyhine 

sonuç doğurmakta ise bu açıklamalar ancak gerçeğin ifadesi olabilir. Bu 

nedenledir ki, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek 

mahiyetlerini ortaya çıkarmada kullanılan delillerin en kuvvetlisi ikrar olarak 

görünmektedir.526 

İkrarın delil değeri taşıyabilmesi için birtakım şartların varlığı gereklidir. 

İkrarın hata, hile ve baskı altında yapılmamış olması gerekir. İkrarın, hata, 

hile ve baskı altında yapılmış olduğunu iddia eden tarafından ispatlanması 

halinde, ikrarın hukuki bir değeri bulunmamaktadır. Bunun dışında ikrarın 

hukuki değeri olması için, açık ve net bir biçimde yapılmış olması 

gerekmektedir.  

İkrar, inceleme elemanı, resmi bir makam ya da yargı önünde 

yapılabilir. Bu nedenle davacının tamamen kendi anlatımına göre 

düzenlenen tutanağın doğruluğunun kabul edilmesi gerekmektedir. İkrar 

herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde yapılmış olmalıdır. Ayrıca 

ikrarın, ikrarda bulunanın bilebileceği bir hususa ilişkin olması da 

gerekmektedir.527 

Danıştay 7.Dairesi; 1991, 1992 ve 1993 yıllarında birçok mükellefin 

beyannamesinin davacı tarafından doldurulup yasal defterlerinin tutulduğu, 

olayla ilgileri tabii ve açık olan mükellefler tarafından verilen ifadelerle ve 

davacının inceleme elemanına verdiği 06.06.1994 tarihli ifadesiyle sabit 

olduğu, bu durumda, söz konusu faaliyetin herhangi bir ücret alınmadan 

yapıldığının iddia olunması, iktisadi ve ticari icaplara ve hayatın olağan 

akışına aykırı olduğu gibi; süreklilik arzetmesi dolayısıyla, arızi olarak 

nitelendirilmesi de olanaklı olmadığı,528 şeklinde hüküm vermiştir. 

İkrarın hukuki değeri olması için aranan diğer şartlar ise; ikrarın 

herhangi bir kuşkuya meydan bırakmayacak şekilde tespit edilmiş olması, 

                                                 
526 Candan, “Vergi Yargısında İspat III”, s. 53. 
527 Candan, “Vergi Yargısında İspat III”, s. 53. 
528 Danıştay 7. D., 12.11.2003 tarih,  E:2000/9469, K:2003/4692 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.   
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ikrarın bir bütün olarak değerlendirilmesi ve iktisadi, ticari, teknik icaplara 

uygun olmasıdır. Yani, vergi idaresi, vergi mükellefinin ifadesinin bir kısmını 

kullanıp diğer kısmını görmezlikten gelemez. Ayrıca ikrarın iktisadi, ticari, 

teknik icaplara da uygun olması gerekir. Ticari, teknik icaplara uymayan 

mükellef ifadeleri maddi delil olarak kabul edilmez.529 

Danıştay 7. Dairesi bir kararında; müdür sıfatıyla davacı şirketi temsil 

ve onun adına irade beyanında bulunma yetkisine sahip olan anılan kişinin, 

tehdit ve baskı altında ya da aldatma ile yapıldığı iddia olmayan söz konusu 

açıklamaları vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti hakkında yapılmış ikrar 

olduğundan, bu açıklamaların maddi delil niteliğinde olduğunu,530 kabul 

etmiştir. 

Mükellef ikrarını inceleme elemanına yapmış olabileceği gibi, vergi 

idaresine vermiş olduğu dilekçe ile herhangi bir resmi kuruluş önünde veya 

yargı yerlerinde de yapabilir.531 

5. Mahkeme Kararından Sonra Elde Edilen Bilgi Ve Belgelerin Delil 
Değeri 

Vergi yargılamasında dava açıldıktan sonra taraflarca mahkemeye 

sunulan ve re’sen araştırma ilkesi kapsamında elde edilen deliller hakim 

tarafından değerlendirilerek karar verilir. Taraflar bu kararın hukuka uygun 

olmadığını düşünüyorlarsa karara karşı temyiz veya karar tek hakim 

tarafından verilmiş ise itiraz yoluna gidebilirler. Mahkeme kararından sonra 

ortaya çıkan yeni koşulların veya elde edilen bilgi ve belgelerin 

değerlendirilmesi halinde verilen kararın yanlış olduğu kuşkusu doğabilir. Bu 

durumda davanın tarafları, yargılamanın yenilenmesi ve karar düzeltme 

müesseseleri ile hakkaniyete uygun karar verilmesi için istemde bulunurlar. 

                                                 
529 Candan, “Vergi Yargısında İspat III”, s. 53. 
530 Danıştay 7. D., 25.02.2004 tarih,  E:2000/8519, K:2004/464 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
531 Candan, “Vergi Yargısında İspat III”, s. 53. 
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a. Yargılamanın Yenilenmesi 

Bazen taraflar, haklılıklarını ispat edecek delilleri bazı engeller 

nedeniyle ileri süremeyebilirler. Bu halde de kararın kesinleşmesi ile 

aleyhlerine bir durum ortaya çıkar. 

Bir davanın mahkemede görülmesi sırasında taraflardan biri, elinde 

olmayan nedenlerden dolayı, hakkını kanıtlayamayarak haksız bir duruma 

düşebilir. Mahkemenin verdiği karar kesin hüküm halini almakla gerçeğe 

uymasa bile, hukuksal gerçek olarak kabul edilir. İleride ortaya çıkan bazı 

durumlar dolayısıyla, haksızlığı anlaşılan bir karara dokunulmaması, başka 

yönden haksızlık yaratır. İşte bu gibi durumlarda, kanunda sınırlı olarak 

sayılmış olan sebeplere dayanılarak esas hükmün kaldırılmasını ve davanın 

yeniden görülmesini sağlayan olağanüstü kanun yoluna yargılamanın iadesi 

ya da yargılamanın yenilenmesi denir.532 

Hukuk devletinin temel özelliği her türlü işlem ve eylemin yargı 

denetimine tabi olmasıdır. Yargı sistemi açısından hukuka uygunluğunun 

sağlanabilmesi için ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların denetlenmesi 

ve bu kararların üst mahkemelerce incelenmesi ve yargılamada olması 

muhtemel hataların önlenmesi gerekir. Ancak; yargılamanın yapıldığı sırada 

elde olmayan sebeplerden dolayı yargılamanın sonucunu etkileyecek bazı 

belge ve bilgilerin yargılama tamamlandıktan sonra ortaya çıkması halinde, 

hukuka uygunluğun sağlanması için taraflara yargılamanın yenilenmesi hakkı 

tanınmıştır.533 

(1) Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  

Yargılamanın yenilenmesi nedenleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 53. maddesinde tek tek belirtilmiştir. Yargılamanın yenilenmesi 
                                                 
532 Gözübüyük, a.g.e., s. 394.  
533 Rıfat Ortaç,“Vergi Yargı Sistemimizde Yargılamanın Yenilenmesi”,Yaklaşım Dergisi, 1997, s. 

59. 
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sebepleri kıyas yoluyla genişletilemez. Yargılamanın yenilenmesi talebinde 

bulunabilmek için bu nedenlerden birine ya da birkaçına dayanmak gerekir. 

Kanunda sayılan nedenlerin dışında başka bir nedene dayanılarak bu yola 

başvurulamaz. Aşağıda konumuzla bağlantılı olan yargılamanın yenilenmesi 

sebeplerine yer verilmiştir.  

(i) Karardan Sonra Yeni Bir Belgenin Ele Geçmesi 

Yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden biri; zorlayıcı sebepler 

dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple 

elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş  

olmasıdır. Bu belgenin davanın görüldüğü sırada var olması ve hükmü 

etkileyecek nitelikte bulunması, fakat dava sırasında ele geçirilmemiş olması 

gerekir. Bu gecikme, elde olmayan zorlayıcı nedenlerle ya da yararına hüküm 

verilen tarafın dürüst olmayan davranışının sonucu olmalıdır. 

Danıştay 11. Dairesi; çalınması nedeniyle defter ve belgelerin 

incelemeye ibraz edilememesi sonucu katma değer vergisi indirimleri kabul 

edilmeyen yükümlü şirket adına salınan kaçakçılık cezalı katma değer 

vergisini onayan vergi mahkemesi kararına yönelik temyiz isteminin reddine 

dair Danıştay Onbirinci Dairesi kararını müteakip defter ve belgelerin 

bulunması üzerine yargılamanın yenilenmesi talep edildiği, Ankara 5. Vergi 

Mahkemesi 1996/403 sayılı kararıyla; uyuşmazlığın çözümü bakımından 

önem arz eden defter ve belgelerin sonradan ortaya çıkması karşısında 

olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinin 1/a 

fıkrası uyarınca yargılamanın yenilenmesi nedeninin mevcut olduğu, 534 kabul 

edilmiştir. 

 

                                                 
534 Danıştay 11. D., 07.10.1996 tarih,  E:1996/4656, K:1996/3383 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  



 258

(ii) Hükme Esas Alınan Belgenin Sahteliğinin Ortaya Çıkması 

İkinci neden, karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine 

hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda 

ikrar olunmuş veya sahtecilik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup 

da yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin, karar zamanında bundan 

haberi bulunmamış olmasıdır. Belgedeki sahteliğin, yararına hüküm verilen 

kişi ya da üçüncü bir kişi tarafından yapılmış olması arasında fark yoktur. 

Yargılamanın yenilenmesini isteme süresi, sahtelik hakkındaki 

hükmün kesinleştiği tarihten itibaren işler. 

(iii) Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermesi 

Üçüncü neden, bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğunun, mahkeme kararı ile belirlenmesidir. Bilirkişinin gerçeğe aykırı 

raporunun yargılamanın yenilenmesi nedeni sayılabilmesi için, hükmün 

verilmesinde etkili olmuş bulunması gerekir. Eğer hüküm başka kanıtlara 

dayanılarak alınmış ise, bilirkişinin gerçeğe uymayan rapor düzenlemesinden 

dolayı hüküm giymiş olması, yargılamanın yenilenmesini gerektirmez.  

Bu gibi durumlarda, yargılamanın yenilenmesi isteme süresi, 

mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. 

(2) Yargılamanın Yenilenmesi Usulü 

Yargılamanın yenilenmesi isteminde süre altmış gündür. Bu süreler 

dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen 

günden başlayarak hesaplanır. Sürenin hesabında, idari dava açma süresi ile 

ilgili esaslar uygulanır.535 

                                                 
535 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 966. 
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Yargılamanın yenilenmesini taraflar isteyebilir. Davada taraf olmayan 

talepte bulunamaz. Davaya katılan, katıldığı tarafla birlikte yargılanmanın 

yenilenmesini isteyebilir. Yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunanın, bu 

talepte bir menfaatinin olması gerekir. Karar lehine olan taraf, yargılamanın 

yenilenmesini isteyemez.536 

Müdahilin (davaya katılan) yargılamanın yenilenmesini isteme yetkisi 

yoktur. Vekilin ise yargılamanın yenilenmesini isteyebilmesi için 

vekaletnamesinde açık yetkinin olması gerekir. Yargılamanın yenilenmesi 

talebinde bulunan taraf, dilekçesinde karşı tarafı da gösterir. Burada karşı 

taraf, yargılamanın yenilenmesine konu olan yargı kararından yararlanan 

taraftır.537 

Yargılamanın yenilenmesi, başvuruya konu kararı veren idari yargı 

yerine hitaben yazılan dilekçe ile istenebilir. Yargılamanın yenilenmesi 

dilekçesi ve eklerinin bir örneği karşı tarafa tebliğ edilir ve karşı taraf bu 

dilekçeye otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap yargılamanın yenilenmesini 

isteyen tarafa tebliğ olunmaz. Söz konusu süre içinde savunma yapılmamış 

olsa bile dosya tekemmül etmiş olur. Yargılamanın yenilenmesi istemleri, 

kural olarak esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır. Esas karar, 

yargı yerlerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan uyuşmazlıklar 

hakkında verdikleri kararlardır. 

Yargılamanın yenilenmesi talebi, kanunda yazılı nedenlere 

dayanmıyorsa reddedilir. Yargılamanın yenilenmesi dilekçesinde belirtilen 

nedenler kanunda sayılan nedenlere uygunsa, talebin kabulüne karar verilir. 

Esas kararı veren yargı yerince kesin hüküm kaldırılır ve yeniden yargılama 

yapılarak, bu yargılama sonucuna göre yeni bir karar verilir. 

Yargı yeri, eski kararını uygun bulup yeniden tekrarlayabileceği gibi, 

bu kararını kaldırarak, kararının tamamını ya da bir kısmını değiştirebilir. 

Kararın değişmesi halinde bu karara karşı temyiz yoluna gidilebilir. 

                                                 
536 Yenice, Esin, a.g.e., s. 96. 
537   Ramazan Çağlayan, İdari Yargıda Kanun Yolları, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2007, s. 146. 
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Yargılamanın yenilenmesi müessesesinin amacı, yargılamanın 

yapıldığı sırada elde olmayan sebeplerden dolayı yargılamanın sonucunu 

etkileyecek bazı belge ve bilgilerin yargılama tamamlandıktan sonra ortaya 

çıkması halinde oluşan hukuka aykırılığın giderilmesi olduğuna göre 

yargılamanın yenilenmesi üzerine verilen kararın, önceki hükmü, geçmişe 

etkili olarak ortadan kaldırdığının kabulü gerekir. Ancak önceki hükmün bütün 

sonuçlarının tamamen ortadan kaldırılacağını kabul etmek bazı adaletsizlikler 

doğurabilir.538 

Danıştay 7. Dairesi; yargılamanın yenilenmesi başvurusunda; Ağır 

Ceza Mahkemesinde gümrük kaçakçılığı suçundan dolayı yargılanan davacı 

lehine olarak anılan mahkemece verilen beraat kararı yargılamanın 

yenilenmesi sebebi olarak gösterilmişse de, anılan mahkeme ilamının, 

yargılamanın yenilenmesi istenilen mahkeme kararını onayan Danıştay 7. 

Dairesi’nin 2.11.1998 gün ve E:1997/1367; K:1998/3697 sayılı kararının 

düzeltilmesi istemi hakkında karar verilmeden önce 28.5.1999 tarihinde 

verilen dilekçenin eki olarak dosyaya ibraz edildiği ve Dairemizce kararın 

verilmesi aşamasında incelendiği anlaşıldığından, anılan belgenin 

yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yeni bir sebep olarak kabulüne 

olanak bulunmadığı,539 şeklinde karar vermiştir. 

b. Karar Düzeltme 

Kararın düzeltilmesi, üst mahkeme tarafından temyiz veya itiraz  

incelemesi sonunda verilen nihai kararın, karar henüz kesinleşmeden, aynı 

mahkemede tekrar gözden geçirilmesini sağlayan bir kanun yoludur.540 

 

                                                 
538   Çağlayan, a.g.e., s. 156. 
539 Danıştay 7. D., 31.01.2002 tarih,  E:2000/2747, K:2002/364 s.k., 

Erişim:http://www.danistay.gov.tr/ kerisim/container.jsp, 21 Ocak 2010.  
540 Üstündağ,  a.g.e., s. 898. 
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Kararın düzeltilmesi başvurusu, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay 

tarafından verilen kararlara karşı öngörülen bir kanun yoludur.541 Karar 

düzeltme ile, temyiz veya itiraz merciine kararının tekrar gözden geçirilmesi 

eğer hukuka aykırılık varsa bunun giderilmesi imkanı tanınmış olmaktadır. 

Kararın düzeltilmesi, henüz kesinleşmemiş nihai kararlara karşı 

başvurulan bir kanun yolu olması bakımından olağan kanun yoludur. Kararın 

düzeltilmesi yoluna hukuk sisteminde yer verilmesinin amacı, nihai olarak 

verilmiş yargı kararlarının kanunlarda belirtilen sebepler ve şartlar içinde 

tekrar gözden geçirilmesini sağlayarak, doğabilecek hataları önlemektir.542 

Kararın düzeltilmesi, Danıştay dairelerinin, idare veya vergi 

mahkemelerinin vermiş olduğu kesin kararları temyizen incelemesi sonucu 

verdiği kararlar ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının, dava daireleri 

kararlarını temyizen incelemeleri sonucu verdikleri nihai kararlar ve bölge 

idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri nihai kararlara, hukuki bir 

menfaati bulunanların, kanunda belirtilen süre içinde ve bir defaya mahsus 

olmak üzere kanunda belirtilen nedenlere dayanarak, önceden verilen kararın 

yeniden incelenmesini sağlayan kanun yoludur.543 

Kararların düzeltilmesi, Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi 

Dava Daireleri Kurullarının temyiz incelemesi sonucu verdikleri nihai kararlar 

ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri nihai kararlar için 

istenebilir. İdare ve vergi mahkemeleri kararlarıyla, Danıştay dava dairelerinin 

birinci derecede verdikleri kararları, bu kanun yolu kapsamı dışında 

tutulmuştur. 

 

                                                 
541 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 244. 
542    Mutluer, a.g.e., s. 419. 
543 Gözübüyük, a.g.e., s. 627. 
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(1) Karar Düzeltme Nedenleri 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54. maddesinde karar düzeltme 

sebepleri sayılmıştır. Karar düzeltme isteminde bulunan taraf bu sebeplerden 

birine dayanmak zorundadır. Bizim konumuzla ilgili olan karar düzeltme 

sebebi hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya 

çıkmış olmasıdır.  

Karar kesinleştikten sonra, karara karşı esas olarak alınan belgenin 

sahteliği anlaşılırsa, bu bir yargılamanın yenilenmesi nedenidir. 

Yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında yer alan, belgenin 

sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam 

huzurunda ikrar edilmiş olması gerekir. Kararın düzeltilmesinde ise, bu 

koşulların yerine getirilmesine gerek yoktur. Belgenin sahteliği savını, kararın 

düzeltilmesini inceleyen yargı yerinin değerlendirmesi yeterlidir. Kararın 

düzeltilmesinde, bu nedene dayanabilmek için, hile ve sahtekarlığın temyiz 

aşamasında ortaya çıkmış olması ve ilgilinin de bu durumu, en geç kararın 

düzeltilmesi süresi içinde öğrenmiş olması gerekir. 

(2) Karar Düzeltmede Usul   

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 54 ve 55. maddelerinde karar 

düzeltme talebinin ne şekilde yapılacağına ilişkin açık bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 55. maddenin ikinci fıkrasında karşı tarafın savunmasının 

alınacağından bahsedilmekte ve beşinci fıkrada da bu Kanunun diğer 

hükümlerinin karar düzeltme usulünde de uygulanacağını hükme 

bağlamaktadır. O halde temyiz usulü burada da uygulanacaktır.544 

Karar düzeltme yoluna başvurma süresi, kararın tebliğ tarihinden 

itibaren on beş gündür. Süre kararın taraflara tebliğini izleyen günden başlar. 

                                                 
544    Çağlayan, a.g.e., s. 120. 
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Bu sürenin geçirilmesinden sonra kararın düzeltilmesi talebinde bulunulamaz. 

Sürenin hesabında, idari dava açma süresiyle ilgili esaslar uygulanır. 

Kararın düzeltilmesi istemi, görev değişikliği hali hariç, düzeltilmesi 

istenilen kararı vermiş bulunan bölge idare mahkemesi, Danıştay dava 

dairesi veya Dava Daireleri Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

İstemi inceleyecek olan mahkeme, daire veya kurul, dilekçede ileri sürülen 

sebeplerle bağlıdır. Dilekçede ileri sürülmeyen sebebin inceleme sırasında 

saptanması halinde dahi, yargı yeri, kendiliğinden bu sebebi nazara alarak 

kararı düzeltemez.545 

Dosyanın temyiz incelemesinde tetkik hakimliği yapanlar, kararın 

düzeltilmesi aşamasında tetkik hakimliği görevini yapamazlar.546 

Kararın düzeltme talebinde bulunma yetkisi esas davanın taraflarına 

aittir. Taraf olmayanların talebi ehliyet yönünden reddedilir. Davaya katılanlar 

tek başlarına düzeltme talebinde bulunamazlar, ancak, katıldıkları tarafla 

birlikte düzeltme talebinde bulunabilirler. Ayrıca, karar düzeltme aşamasında 

davaya katılma da geçerli değildir. 

Karar lehine olan taraf, düzeltme talebinde bulunamaz. İstemde 

bulunanın kararın düzeltilmesinde menfaatinin olması gereklidir. Lehine karar 

verilen kimsenin kararın düzeltilmesini istemesi halinde, istek ilk inceleme 

aşamasında, kararın düzeltilmesine ilişkin dilekçe karşı tarafa tebliğ 

olunmadan, incelenmeksizin reddedilir.547 

Düzeltme dilekçesinde, dava dilekçesinde yer alması gereken 

hususlar ile kanunda belirtilen düzeltme sebeplerinden hangilerine 

dayanılarak düzeltme talebinde bulunulduğu açıkça belirtilmelidir. Kararın 

düzeltilmesine ilişkin dilekçe, verildiği mahkemece karşı tarafa tebliğ olunur. 

Karşı taraf, dilekçeye otuz gün içinde cevap verebilir. Bu cevap düzeltme 

isteminde bulunana tebliğ olunmaz. Dosya, karşı tarafın cevabının alındığı 

                                                 
545 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 962. 
546 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 963. 
547 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 961. 
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veya otuz günlük sürenin cevapsız olarak dolduğu tarihte tekemmül etmiş 

sayılır. 

Karar düzeltme talepleri, esas kararı vermiş olan yargı yerince, 

öncelikle ön şartlar yönünden incelenir, ön şartların eksik olması durumunda, 

işin esası incelenmeden, düzeltme talebi reddedilir. Yargı yeri ön inceleme 

aşamasında herhangi bir aykırılık bulmazsa, dilekçeyi karşı tarafa tebliğ eder. 

Karşı taraf da buna cevap verebilir. Karar düzeltme aşamasında duruşma 

yapılması, temyiz başvurusunda olduğu gibi, istemi inceleyecek olan üst idari 

yargı yerinin kararına bağlıdır. Duruşma yapılmasına dair istek kabul 

edilmezse, inceleme evrak üzerinden yapılarak karar verilir.548 

Kararın düzeltilmesi istemine bir kez başvurulabilir. Bu yasak, 

yalnızca, ilk kararın düzeltilmesi başvurusunda bulunan taraf için değil, 

başvuruda bulunmayan taraf için de söz konusudur. 

Ön şartlar yönünden düzeltme talebini kabul eden yargı yeri, bu kez 

düzeltme talebinde ileri sürülen düzeltme nedenlerinin bulunup 

bulunmadığını inceler. Yargı yerleri dilekçede ileri sürülen karar düzeltme 

sebepleriyle bağlıdır. Dilekçede ileri sürülmeyen sebepleri kendiliklerinden 

araştıramazlar. Talebi inceleyen yargı yeri, düzeltme nedenlerinin 

gerçekleşmediği ya da ileri sürülen nedenlerin yasada yer alan nedenlerden 

olmadığı görüşünde ise, düzeltme talebini reddeder. İleri sürülen düzeltme 

nedenlerinin bulunması durumunda, eski karar ortadan kaldırılarak düzeltme 

talebi ile bağlı olmak üzere, dosya yeniden incelenir ve karara bağlanır.  

 

                                                 
548 Candan, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, s. 963. 
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SONUÇ 

Hukuka bağlılık, çağdaş ve demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez 

niteliklerinden biridir. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış 

olması ve idarenin yargısal denetimi, hukuk devletinin gerçekleşmesinin 

asgari unsurları arasında bulunmaktadır.  

Vergi yargılama hukuku, vergi ilişkisi nedeniyle yükümlü ile Devlet 

arasında kurulmuş olan alacak borç ilişkisinin her iki tarafının da menfaatini 

koruyarak gerekli dengeyi sağlar. Eğer taraflar arasında bu denge 

sağlanamazsa vergiden beklenen sonuç gerçekleşmez. Taraflar arasındaki 

denge ancak ilişkilerin vergi yasalarında gösterildiği şekli ile kurulmasına 

bağlıdır. Vergi yargılama hukuku bir nevi denetim aracı olarak bu ilişkinin 

yasalara uygun olarak kurulup kurulmadığını denetler ve subjektif vergi 

işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamış olur. Yükümlü devlet karşısında, 

hukuk ile korunur. Bu koruma kişiye güven hissi aşılayarak vergi ödevini 

gönül rahatlığı içerisinde yerine getirmesine imkan tanır. 

Beyana dayanan vergilerin temelinde vergi ödeyenlerin kendi rızası ve 

iradesi yatar. Bu nedenle beyana dayalı vergi sisteminin başarısı, vergi 

ödeyenlerin yerleşik vergi bilinci, toplum halinde yaşamanın ve kamu 

hizmetlerinden yararlanmanın maliyetine olan inançları ile paralellik arzeder. 

Ayrıca mükellef beyanlarının doğruluğunu kontrol edebilmek için bir çok 

aracın etkin bir şekilde uygulanması gerekir. Bu uygulama da ancak nitelikli 

inceleme elemanlarının etkin ve yoğun denetimi ile gerçekleştirilebilir. 

Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapan yasaların genel eğilimi, vergi 

idaresini güçlendirmek, yetkilerini genişletmek, yükümlüleri daha etkin şekilde 

denetleme şekilleri düzenlemektir. Bu gelişmenin temel hedefi, ihtilafların 

asgari hadde indirilmesi, vergi kayıplarının azaltılması, ödeme gücünün vergi 

adaletinin temel prensibi olmasıdır. Bu hedef, vergi sisteminin sağlıklı 

çalışabilmesi için kayıt ve belge düzeninin vergiyi doğuran olayı iyi kavraması 

ve vergi kayıp ve kaçağına yol açmayacak bir esasa oturtulması ve 
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mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini zamanında eksiksiz olarak yerine 

getirmeye teşvik edilmeleri şeklinde olabilir. 

Vergi idaresi faaliyetlerinin hukuki olarak denetimi, davacının iddiaları, 

idarenin buna karşı savunmaları ve mahkeme veya hâkimin re’sen yapacağı 

araştırmayla yapılmaktadır. Davacının iddialarını ispatlayabilmesi, idarenin 

bu iddiaları karşılayabilmesi ve mahkeme veya hâkimin de gerçeği ortaya 

koyabilmesi için ispata yarayan araçlardan yani delillerden yararlanmaları 

gerekmektedir. 

Vergi yargılamasının amacı maddi gerçeği bulmaktır. İspat yükü 

kuralları ile ulaşılan gerçek ise şekli bir gerçektir. Bu nedenle, ispat yükünün 

hangi tarafta olduğu belirlenirken bu hususun göz ardı edilmemesi gerekir. 

İspatın konusu kural olarak maddi olay ve olgular olmakla beraber hukuk 

kurallarının ispatlanmasına gerek bulunmamaktadır.  

Delillerin konusu, sadece maddi vakıalar olup, hukuki vakıalar delil 

konusu yapılamazlar. Dava konusu edilen bir uyuşmazlıkta, taraflar iddia ve 

savunmalarını ispat için maddi vakıalara dayandığından, söz konusu maddi 

vakıayı ispat eden tarafın davayı kazanacağında kuşku yoktur. O nedenle 

tarafların iddia ve savunmalarını ispat etmesini sağlayan deliller yargılama 

hukukunda çok büyük bir önem kazanmaktadır. 

Vergi yargısında deliller, genelde davalı tarafı oluşturan, idarenin 

elindedir. Bu durum idarenin elindeki bilgi ve belgeleri vermek istememesi 

nedeniyle ispat konusunda zorluklara yol açabilmektedir. 

Vergi yargılama usulünde yazılılık, evrak üzerinde inceleme ilkelerinin 

hakim oluşu, tanık deliline sınırlı olarak başvurulması, yemin deliline hiç 

başvurulamaması ispat konusunu güçleştirmektedir.  

Re’sen araştırma ilkesi çerçevesinde farklı alanlarda ve tarafların 

talepleriyle bağlı olmaksızın mahkeme tarafından araştırma yapılması 

gerçeğin ortaya çıkması açısından olumludur.  

Davalı konumunda daima bir idarenin bulunduğu vergi davalarında, 

dava konusu uyuşmazlıkla ilgili delillerin çoğunluğu da idare nezdindedir. 
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Buna karşın elinde neredeyse sadece idari işlem bulunan davacı, davasını 

dayandırdığı iddiaları ve delilleri idareye karşı ileri sürmektedir. İdarenin 

güçlü konumda bulunması nedeniyle, idari yargıda re’sen araştırma ilkesi 

kabul edilerek, mahkemelere, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili her türlü 

araştırma yapma yetkisi verilmiştir.  

Mahkemenin veya hâkimin önündeki davada karar vermek zorunda 

olması nedeniyle, davacı ve davalı idarenin dosyaya sunduğu ve re’sen 

araştırma yetkisiyle elde ettiği delillerle uyuşmazlığın çözümlenemediği bazı 

durumlarda, ispat yükü kurallarına başvurmak zorunlu olmaktadır. Ancak, 

ispat yükü kurallarına başvurma, mahkemeyi kolaycılığa itmemeli, sıkı 

şartlara bağlanmalıdır.  

 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, deliller özel olarak 

düzenlenmemiştir. İdari Yargılama Usulü Kanununda hüküm bulunmayan 

hallerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yollamada bulunulmuştur. 

İdari yargıda önemli yeri olan keşif ve bilirkişi delillerinde Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’ndan yararlanılmaktadır. Vergi yargılamasında, keşif 

yerine daha çok özel hüküm sebeplerinin incelenmesi yoluna gidilmektedir. 

Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31.maddesinde özel hüküm 

sebeplerine atıf yapılmamıştır. Yargılama hukukları arasındaki bu gibi farklar 

sorunlara sebep olmaktadır.  

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi düzenlemesi 

sonucunda esas itibariyle idari yargıya özgü yargılama hukuku bakımından 

uygulanması güç ve hatta imkansız bir takım usuli müesseseler idari yargıya 

ithal edilmiş, idari yargılama usulünün genel ve müstakil niteliği zedelenmiş, 

yargılama sürecinde tarafların iradelerinin mutlak egemen olduğu özel hukuk 

uyuşmazlıklarına özgü çeşitli usuli müesseseler idari yargılama usulüne de 

aktarılarak re’sen yargılama rejimine kısıtlama getirilmiştir. Bu nedenle idari 

yargının genel ve müstakil yapısı göz önünde bulundurularak İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nda bu yönde düzenleme yapılmalıdır. 
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Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan gerçeklik ilkesi, olgu 

ve olayların biçimlerinin aşılarak, gerçek iktisadi içeriklerinin dikkkate 

alınmasını gerektirir. Bu bağlamda, somut maddi olayın yani vergiyi doğuran 

olayın büründüğü formun veya biçimin ötesine geçilerek gerçek iktisadi 

niteliğinin vergilendirmede esas alınmasının önkoşulu, verginin bağlandığı 

olayların tamamında yer alan kurum ve kavramların biçimleri nedeniyle değil, 

iktisadi içerikleriyle vergilemede etkili unsur olarak dikkate alınmasını 

gerektirir.  

Vergi incelemeleri sırasında, bir tarafta vergi yönetimi elemanları, diğer 

tarafta yükümlüler tarafından isbata ilişkin kuralların ve ilkelerin, vergi yargısı 

sonuçlarının bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi ve delillerin 

oluşturulması, tarafların yargıda işlerini kolaylaştıracaktır. 

Sürekli gelişen ekonomik ve sosyal hayatı takip etmek durumunda 

olan vergi hukuku dinamik bir hukuk dalıdır. Vergi mevzuatının çok sık 

değişiklik geçirmesi yeni bir takım vergi uyuşmazlıklarını da beraberinde 

getirmektedir. 

Ayrıca bu mevzuatın karışık olması, vergi idaresinin iyi organize 

edilmemiş olması ve vergi ödememe eğiliminde olan mükelleflerin çıkardığı 

suni uyuşmazlıklar da vergi uyuşmazlıklarını arttırmaktadır. 

Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler ile işbölümü ve 

uzmanlığın bir sonucu olarak, bilirkişilik yargılama hukukunun vazgeçilemez 

bir parçası durumuna gelmiş bulunmaktadır. Ancak bu kurum aynı zamanda 

özellikle uygulamadan kaynaklanan bazı nedenlerle, yargının önemli bir 

sorun kaynağı olma özelliğine de sahip bulunmaktadır. 

Gerek bilirkişiye başvurulmasında ve gerekse bilirkişi raporlarının 

değerlendirilmesinde ve bilirkişilerin uzmanlık ve yansızlıklarına gerekli 

özenin gösterilmesi suretiyle bilirkişilik kurumunun bir sorun kaynağı 

olmasının önüne geçilmelidir. Bunun içinde bilirkişilik kurumu özgün 

mevzuatla düzenlenmeli ve ayrı bir örgütlenmeyle kurumsallaştırılmalıdır. 
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Bu çerçevede, hakimin uyuşmazlık konusu hakkında doğrudan 

doğruya bilgi edinmesinin aracı olması nedeniyle keşif uygulamasına daha 

çok yer verilmeli ve uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için keşfin yeterli olduğu 

durumlarda bilirkişi incelemesine başvurulmamalıdır. 

İdari yargılama alanında delil ile ilgili en önemli sorun, idarî yargı 

yerlerinin tanık dinleyip dinleyemeyecekleri konusudur. Danıştay, idarî yargı 

yerlerinde yazılı yargılama usulü uygulandığı ve İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yollama yapılan konular 

arasında tanıklık konusunun bulunmadığı gerekçesiyle tanık dinlenilmesini 

kabul etmemektedir. 

Oysa, idari yargılama usulünde mahkemelerin tanık dinlemesine engel 

olan açık bir düzenleme bulunmamaktadır. İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan ve Danıştay’ca tanık dinlenilmesine 

engel sayılan yazılı yargılama ilkesine karşılık aynı Kanunun 20. maddesinde 

yer alan kendiliğinden araştırma ilkesi de tanık dinlenilmesine imkan verecek 

içeriktedir. Danıştay'ın tanık dinlenilmemesi yolundaki uygulaması, hak 

arama özgürlüğüne ve dolayısıyla hukuk devleti ilkesine uygun olmadığı gibi, 

özellikle delil tespiti ve keşif konularındaki somut düzenlemelere de aykırıdır. 

Anayasa’nın 138. maddesinde “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar, 

Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm 

verirler.” şeklindeki emredici hükümle hakimde vicdani kanaatin oluşması 

anayasal bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Dosyadaki diğer bilgi ve 

belgelerle birlikte davacıyı ve tarafların göstereceği tanıkları dinleyen, onları 

gören ve gözlemleyen hakimin vicdani kanaate ulaşması kuşkusuz daha 

kolay olacaktır. Hakimdeki vicdani kanaat oluşmadan verilen kararla adaletin 

tecellisi eksik kalacaktır. Öte yandan anayasal zorunluluk yerine getirilmemiş 

olacaktır. Anayasaya göre yargılama faaliyetinde bulunan yargıç anayasal 

görevi bu sınrlama sebebiyle yerine getirememiş olacaktır. Re’sen araştırma 

yetkisiyle donatılan ve gerçeğe uygun karar vermekle kişisel tatminden de 

öte kamu yararının ve idarenin yargısal denetiminin gerçekleşmesine katkı 
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sağlayan hakim vicdani kanaate ulaşmak adına tanık dinlenmesine karar 

verebilmelidir. 

Öte yandan tanık dinlenilmemiş olması davanın taraflarında dosyanın 

yeterince incelenmediği, iddialarının veya savunmalarının dikkate alınmadığı, 

adaletin kapalı kapılar ardında tecelli ettiği inancının oluşmasına sebep 

olmaktadır. Nitekim, uygulamada hakimle görüşme taleplerinin, dosyayı bir 

de hakime makamında anlatma taleplerinin önüne geçilememektedir. 

İdari yargılama yapılan duruşmaların gerçek anlamına kavuşabilmesi 

tanık dinlenilmesi ve tarafların ifadelerinin zapta geçirilebilmesiyle mümkün 

olabilecektir. 

İdari yargılama hukukunda ve vergi yargılama hukukunda kullanılan 

yöntemler, esasında duruşmalı davalarda tanık dinlenmesini engeller nitelikte 

değildir ve hatta, idari yargılamanın ve vergi yargılamasının birer kamu 

hukuku dalı olmaları, tanık delilinin duruşmalı davalarda kullanılabilmesini 

gerekli kılmaktadır. İdarenin yargı denetimine tabi olması, hukuk devleti 

olmanın bir gereğidir. Bu denetimin etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi 

sadece davacının değil, kamunun menfaatini ilgilendirir. Bu nedenle, bir 

kamu hukuku dalı olan ve maddi gerçeğe ulaşmayı amaçlayan vergi 

yargılamasında hakim, gerek usule gerekse maddi olaya ilişkin konularda 

re’sen inceleme ve araştırma yapma yetkisi ve hatta görevi ile donatılmıştır.  

Vergi Usul Kanunu 3 ve mükerrer 378. maddesindeki özel 

düzenlemeler karşısında vergi yargılamasında duruşmalı davalarda tanık 

delilinin kullanılabilmesi gerekmektedir. 

İdari yargılama alanında ispat ile ilgili bir diğer sorun da, idari dava 

açılmadan önce idari yargı yerlerinden delil tespiti istenip istenemeyeceği 

konusudur. Danıştay, idari dava açılmadan önceki safhada idari yargı 

yerlerinden delil tespiti istenemeyeceği görüşündedir.  İdari dava açılmadan 

önce idari yargı yerlerinden delil tespiti istenilmesini engelleyen hiçbir 

düzenleme bulunmadığı gibi, idari davalarla ilgili delil tespiti taleplerinin hangi 
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aşamada olursa olsun idari yargı yerlerince sonuçlandırılması, idari yargının 

varlık nedenleri ve amacı bakımından da daha uygun olacaktır. 

Vergi Usul Kanunu’nda teknolojik gelişmeye paralel olarak yapılan 

yeni düzenlemeler ve bu düzenlemelerin verdiği yetki uyarınca Maliye 

Bakanlığı tarafından çıkarılan genel tebliğlere göre elektronik ortamda veri 

akışı sağlandığında, vergi idaresinde çalışan görevlilerin evrak işleri 

azalacaktır. Ayrıca ulaşım, yevmiye gibi kalemlerde tasarruf sağlanacağı gibi 

yolda geçecek zamanın incelemede kullanılmasına da imkan tanıyacaktır.  

Mükellefler hakkında yapılan inceleme sırasında elektronik defter ve 

belgelerin ve diğer verilerin istenilen formatta alınması incelemenin hızını 

arttıracaktır. Bütün bunlardan daha önemlisi Maliye Bakanlığı tarafından 

hazırlattırılacak yazılımlar kullanılarak internet aracılığıyla mükelleflerin 

büyük bir kısmının verilerinin belirli kıstaslara göre ön incelemeye tabi 

tutulması mümkün olabilecektir. Bu ön inceleme veya taramalar neticesinde 

vergisel açıdan sorumlu olma ihtimali bulunan mükelleflerin öncelikle ve 

ivedilikle vergi incelemesine tabi tutulması sağlanabilecektir. Bu yapılabildiği 

takdirde ekonomide kayıp ve kaçaklar önlenecektir. Bu durumda mükelef 

karşısında etkin bir vergi idaresi olduğunu bilecek ve ona göre kuralara 

uymaya daha fazla özen gösterecektir.  
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ÖZET 

YÜKSEL DURMAZ, Zeynep. Vergi Hukukunda İspat ve Delil, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2010. 

Hukuka bağlılık, çağdaş ve demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez 

niteliklerinden birisidir. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış 

olması ve idarenin yargısal denetimi, hukuk devletinin gerçekleşmesinin 

asgari unsurları arasında bulunmaktadır.  

Vergi yargılama hukuku, vergi ilişkisi nedeniyle yükümlü ile devlet 

arasında kurulmuş olan alacak borç ilişkisinin her iki tarafının da menfaatini 

koruyarak gerekli dengeyi sağlar. Vergi yargılama hukuku bir nevi denetim 

aracı olarak bu ilişkinin yasalara uygun olarak kurulup kurulmadığını denetler  

ve subjektif vergi işlemlerinin hukuka uygunluğu sağlanmış olur. Yükümlü 

devlet karşısında, hukuk ile korunur. İspat ve delil hususu kamu yararını 

gözeten vergi yargılamasında süreci aydınlatıcı nitelikte olduğundan, 

delillerin sadece taraflarca ileri sürülmesi yeterli olmayıp hakim, maddi 

gerçeği ortaya çıkarabilmek için re’sen araştırma yapma yetkisi ile 

donatılmıştır. Tüm bu incelemeler ve araştırmalar, ispat araçlarına yani 

delillere ulaşmaya yöneliktir. 

Vergi hukukunda ispat ve delil hususu ve yargılamada kullanılan 

deliller, bu incelemede ilgili mevzuat, öğreti ve mahkeme kararları ışığında 

çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. 

Bu çalışmada, vergi hukukundaki ispat ve delil kavramı, tarihi gelişimi, 

bu kavramlara özgü ilkeler, çeşitleri ve sınırları üzerinde durulmuştur. Vergi 

yargılamasında kullanılan delillere yönelik ilkelerin ve uygulama koşularının 

farklı kanunlarda yer aldığı, bazı ilkelerin vergi yargılamasının niteliğine 

uygun düşmediği görülmektedir. Örneğin, keşif konusunda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapıldığı ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda sadece taşınmazların keşfinin öngörüldüğü taşınır malların özel 
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hüküm sebebi olarak değerlendirildiği ve vergi yargılamasında taşınır 

malların keşfinde sorunlar ortaya çıktığı görülmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler 

1. Vergi hukuku 

2. Delil, 

3. İspat, 

4. Tanık, 

5. Re’sen araştırma 
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ABSTRACT 

YÜKSEL DURMAZ, Zeynep. Proof and Evidence in Tax Law, Graduate 

Thesis, Ankara, 2010.    

 Law and order are fundamental elements of democratic and modern 

society. Protection of fundamental rights and freedoms and judicial 

verification of the conformity of the actions and acts of the administration with 

law are main tenets of the rule of law.  

 There are creditor-deptor relation between state and taw payer 

because of taxation. Tax law ensure balance between these two actors' 

interests. Tax law which is an audit instrument,  verifys of the conformity of 

the tax actions of the andministration with law. Issue of proof and evidence 

so important for tax jurisdiction. In this contex submission of evidence by two 

sides of an action is not satisfactory and administrative judges have the 

authority on their own motion to inquire the realities of the situation. By doing 

this actual circumstances will reveal more easily.  

This study consists of issue of proof and evidence of taw law, 

essential evidences which are used in tax jurisdiction, relevant laws and 

regulations, doctrine, judicial rulings. In the lights of all these, this study deals 

with its main topic which is issue of proof and evidence of tax law. 

 This study emphasizes consept of proof and evidence in taw law, 

historical evaluation and background of the topic, main principals of this field, 

limits and diversity of them. Principles that relate to evidence which are used 

in tax jurisdiction can be found in lots of different laws and regulations and 

some of them do not conform with main goal and essentials of the tax 

jurisdiction. As an example, 31. article of Procedure of Administrative Justice 

Act refers issue of expert to Civil Procedure Act but there are nothing about 

evaluating movable goods in Civil Procedure Act. Because of this there are 

some problems in evaluating and assesing movable goods in tax jurisdiction.  
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