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VERGİ HUKUKUNDA İSPAT 

GAMZE GÜMÜŞKAYA 

ÖZ 

Bu çalışmada “ispat” konusunun, vergi hukukunun kendine özgü niteliği ve 

ilkeleri ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda ispat kavramı, ispatın tarihsel gelişimi, ispat yükü, ispat ölçüsü ile ispat 

hakkı konularına yer verilmiştir. Konu ile ilgili olarak gerek iç hukuk gerekse 

karşılaştırmalı hukuk literatüründe ileri sürülen görüşler, ilgili yargı kararları ve 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları araştırılmıştır. Yapılan incelemelerin 

ardından, görüş ve önerilerimize yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İspat, vergi hukuku, ispat yükü, ispat ölçüsü, delil, 

re’sen araştırma, savunma hakkı, ispat hakkı. 
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Proof in Tax Law 

Gamze GÜMÜŞKAYA 

ABSTRACT 

 

In this thesis, “proof”  is aimed to be analised within the scope of sui generis 

principles of tax law and the fundamental rights and freedoms, from a critical 

approach.  In this regard; the concept of proof, historical development process, the 

burden of proof,  the standard of prof and the right of defence and prof have been 

examined. For this purpose, a detailed research has been conducted on firstly the 

literature in both domestic and comparative laws, secondly on national case law and 

the judgements of European Court of Human Rights. Afterwards, our views and 

remarks have been presented. 

Keywords: Proof, tax law, burden of proof, standard of proof, evidence, ex 

officio examination, right of defence, right of proof. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmanın hazırlanması fikri, doktora yeterlilik sınavına ilişkin hazırlık 

aşamasında ortaya çıkmıştır. Bu aşamada, en temel konulardan biri olan “Vergi 

Hukuku’nda İspat”a ilişkin olarak henüz çözüme kavuşmamış olan, yeni bir yaklaşım 

gerektirdiğine inandığımız ya da çelişkili olarak uygulandığını düşündüğümüz 

hususlar tespit edilmiştir. Dolayısıyla konunun bilimsel yöntemle ve eleştirel bir 

bakış açısıylaincelenmesinde fayda görülmüştür.  

Bu inceleme yapılırken konuya ilişkin literatürden ve yargı kararlarından 

yararlanılmıştır. İspat konusunun vergi yargılaması hukukunun alanında bulunması 

nedeniyle, ilgili yargı kararlarından önemli ya da özgün nitelikte bulduklarımıza 

sıklıkla yer verilmiş ya da atıfta bulunulmuştur.  

Konunun kapsamının genişliği nedeniyle çok detaylı olmasa da genel esaslar 

itibariyle ve öğretiye katkı sağlayacağına inandığımız unsurlar bakımından 

karşılaştırmalı hukuk çalışmaları da ele alınmıştır. 

Çalışmamızın son bölümünde konuya temel hak ve özgürlükler açısından 

yaklaşılmış, bu yaklaşımda bulunulurken İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin ve 

Anayasa Mahkemesi’nin özellikle güncel kararları değerlendirilmiştir. 

Tezde kimi zaman teoride ve uygulamada karşılaşılan sorunların ortaya 

konulmasıyla yetinilmiş, gerektiğinde ise görüş ve önerilerimize yer verilmiştir. 

Bu uzun soluklu ve emekli yolda benden bilgisini, desteğini, güvenini hiçbir 

zaman esirgemeyen, bana hep güç veren tez danışmanım, Hocam, Sayın Prof. Dr. 

Esra EKMEKCİ ÇALICIOĞLU’na sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunarım. 

 İlgili, anlayışlı ve öğretici yaklaşımlarıyla değerli katkılarda bulunan, 

sorularım olduğunda her zaman sabırla yanıtlayan Hocalarım Sayın Prof. Dr. Gülsen 

GÜNEŞ, Sayın Prof. Dr. Billur YALTI, Sayın Doç. Dr. Mahmut KAŞIKÇI, Sayın 

Doç. Dr. İrfan BARLASS, Sayın Yrd. Doç. Dr. Z.Ertunç ŞİRİN ve Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU’na teşekkür ve minnetlerimi sunarım. Değerli kürsü 

arkadaşlarım Araş. Gör. Altan RENÇBER ve Araş. Gör. İmran SEMİZ’e tez yazım 
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GİRİŞ 

 

Vergi hukukunda ispata ilişkin bu çalışmanın amacı, Türk Hukuku’nda 

konuya ilişkin mevcut düzenlemelerin sunulması değildir. Esas amacımız, bu konu 

kapsamında çözüme kavuşturulmamış olduğu ya da farklı bir yaklaşım getirilmesinin 

daha uygun olacağı kanaatini taşıdığımız hususların ele alınmasıdır.  

Çalışmamızın ilk bölümünde ispata, kavramsal ve tarihsel açıdan 

yaklaşılmıştır. Vergi hukukunda ispat; bir vergilendirme ilişkisindeki olayların ve bu 

olaylara komşu olayların gerçek mahiyetinin, delillerden ve diğer ispat araçlarından 

yararlanmak suretiyle ortaya konularak yargıcı ikna faaliyeti anlamına gelmektedir. 

Tanımda yer alan unsurlardan biri, delillerin dışında kalan ispat araçlarıdır. Örneğin, 

emare (belirti) bir ispat aracıdır, ancak “delil” değildir. Çalışmamızın üçüncü 

bölümünde tartışıldığı üzere, bir ispat aracının “delil” olarak kabul edilmesi için belli 

bazı özellikler taşıması gerekmektedir.  

İspat, geniş anlamda “muhakeme” (akıl yürütme) faaliyetinin bir parçası 

olduğundan, yalnızca yargılama aşamasında değil, vergilendirme aşamasında da 

karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, nasıl ki ceza hukukunda hazırlık 

soruşturmasında muhakeme ve delillerin değerlendirilmesi faaliyeti mevcut ise, 

vergilendirme aşamasında da idare delilleri değerlendirme yetki ve görevine sahiptir. 

Bu durumda, vergi idaresinin elde ettiği ispat araçlarının çalışmamızın üçüncü 

bölümünde ele alınmış olan; gerçeklik, güvenilirlik, hukuka uygunluk gibi birtakım 

özelliklere sahip olup olmadığını inceleme ve ancak bu özelliklere sahip olan ispat 

araçlarını yürüteceği vergisel işleme dayanak olarak kabul edebilme yönünde görevi 

bulunmaktadır. Vergi hukukunda ispat faaliyeti vergi idaresi ve vergi yargısı 

haricinde, bağımsız bir organ önünde de söz konusu olabilmektedir. Türk vergi 

hukuku açısından bunun örneği Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılabilecek 

başvurudur. 
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Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinin B fıkrası ile vergi hukukunda 

ispatın konusuna, ispat yüküne, ispat ölçüsüne ve ispat araçlarına ilişkin kurallar 

getirilmiştir. Ancak bu hüküm “salt ispata özgü olmayıp”; ispat, yorum ve 

nitelendirmeye ilişkin bir üst kural/yaklaşım getirmektedir. Bu bağlamda, vergi 

hukukunda temel esas, vergiyi doğuran olayın ve buna ilişkin muamelelerin “gerçek 

mahiyetinin” saptanması olduğundan, muhakeme sürecinde gerçekleşen zincirleme 

faaliyetler olan ispat, yorum ve nitelendirme bakımından bu esasa yönelik ortak bir 

yaklaşımda; “ekonomik yaklaşımda” bulunulur. Bu bağlamda yine birinci bölümde, 

ispatın muhakeme faaliyetine ilişkin diğer temel kavramlar olan; yorum ve 

nitelendirme ile ilişkisi incelenmiştir. 

Vergi yargılamasında, davanın kazanılması ya da kaybedilmesi sonucunu 

doğuran, yalnızca tarafların ispat konusunda kendilerine düşeni yerine getirmemeleri 

olmayabilir. Vergi yargıcı maddi gerçeğe ulaşmak için taraflardan bağımsız olarak, 

re’sen araştırma yetkisini kullanarak davanın maddi temelini aydınlatmak ve bunun 

için gerekli bütün delilleri yargılamaya getirmek ve incelemek zorundadır. Bu 

nedenle vergi hukukunda ispat ve re’sen araştırma ilkesinin ilişkisinin de ele alınması 

gerekmiştir.  

Vergi hukukunda ispatın konusu genel olarak incelendikten sonra; ispatına 

ihtiyaç duyulan ve duyulmayan hususlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

İspat yöntemleri, tarafın ispatlama amacı bakımından; “asıl ispat”, “karşı 

ispat” ve “aksini ispat” şeklinde üç türe ayrılmıştır. İspat ölçüsü bakımından yapılan 

sınıflandırmaya göre ise tam ispat ve yaklaşık ispat türleri karşımıza çıkmaktadır. 

Vergi hukukunda ispatın tarihsel gelişimi 1980 öncesi ve sonrasında olmak 

üzere iki başlık altında ele alınmıştır. 30.12.1980 Tarihli ve 2365 Sayılı Kanun ile 

VUK’un 3’üncü ve diğer bazı maddelerinde yapılan değişiklikler ile 6.1.1982 Tarihli 

ve 2575, 2576, 2577 Sayılı idari yargı ve yargılama usulüne ilişkin yasaların kabulü 

bu ayrımın yapılmasını gerektirmiştir. 
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“İspata ilişkin düzenlemelerin kaynağı” başlığı altında, ispat konusunun hangi 

düzenlemelerde yer aldığı ve alması gerektiği incelenmiş; bir sonraki başlıkta ise, bu 

düzenlemelerin sistematiği ele alınmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümü, vergi hukukunda ispat yükü ve ispat ölçüsüne 

ayrılmıştır. İspat yükü, medeni usul hukuku öğretisinde “objektif ispat yükü” ve 

“sübjektif ispat yükü” olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir. Bu ayrım 

yapıldıktan sonra, ispat yükü kavramı dar anlamda objektif ispat yükünü ifade 

edecek biçimde kullanılmaktadır. 

Vergi hukuku özelinde bu ayrımın dikkate alınmadığı çalışmalarda ve yargı 

kararlarında kimi zaman ispat yükü kavramının delil gösterme yükü kavramı ile 

karıştırılarak yanlış çıkarımlarda bulunulabildiği gözlemlenmektedir. Oysa delil 

gösterme yükü, ispat yükünden farklı bir kavramdır. İspat yükü ile delil gösterme 

yükü arasındaki farklılıklar; çalışmamızda açıklandığı üzere; yargılamadaki 

işlevlerini, ortaya çıkış zamanlarını ve düzenlendikleri hukuk kurallarını da 

birbirinden ayrı kılmaktadır. 

Vergi hukuku öğretisinde ispat yüküne ilişkin kapsamlı tartışmalar görülmese 

de konunun bir temele oturmuş olduğu da saptanamamıştır. Bu nedenle ispat yüküne 

ilişkin temel kuram ve ölçütler incelenerek, Türk vergi hukukunda ve karşılaştırmalı 

vergi hukukunda geçerli olan kuram ve ölçütler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmamızın ikinci bölümü ispat araçlarına ilişkindir. Öncelikle delil 

kavramının tanımı ve benzer kavramlardan farkları ele alınmış, vergi hukukunda 

kabul edilmiş “kısıtlanmış delil serbestliği” çerçevesinde yer alan kısıtlamalardan söz 

edilmiştir. Vergi hukukunda deliller konusunu incelerken benimsediğimiz yöntem, 

çalışmamızda açıkladığımız nedenlerle, delillerin sınıflandırılması ve delil türlerinin 

ayrı ayrı ele alınması yerine; vergi hukukunda bir ispat aracının geçerli “delil” 

niteliği kazanabilmesi için hangi temel özelliklere sahip olması gerektiği yönünde 

olmuştur. Bu özelliklerin belirlenmesi ne denli önemliyse, uygulamaya ne şekilde 

yansıdığının incelenmesi de aynı derecede gereklidir. Bu temel özellikleri taşımayan 
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bir ispat aracı idari aşamada bir idari işleme, eyleme ya da karara; yargılama 

aşamasında ise yargı kararına dayanak olmamalıdır.  

Çalışmamızın 3.bölümünde ayrıca, vergi hukukunda düzenlenen karineler 

sınıflandırılarak ilgili yargı kararlarına da yer verilerek incelenmiştir. Zira her somut 

olayda iddia ve ispat edilecek husus, yani karine temeli değişiklik göstermektedir. 

Gerçekten Danıştay’ın belirli hususlar bakımından hayatın olağan akışının 

gereklerinin kapsamına ilişkin içtihat hukuku oluşturduğu söylenmelidir. 

Çalışmamızın dördüncü bölümünde ise; ispat konusuna temel hak ve 

özgürlükler açısından yaklaşılmıştır. Bu bağlamda; ispat hakkı, hakkın içerdiği 

güvenceler ve sınırları incelenmiştir. 

Vergi yükümlüsünün anayasal nitelikte olan ispat hakkı, VUK m.3/B-2’de 

özel olarak düzenlenmiştir. Bu hakkın sözde değil, özde var olduğunun kabulü için 

gerekli olan temel güvence ve gereksinimlerin, hangi durumlarda vergi 

yükümlüsünün bu haktan yoksun bırakılmış olacağı, dolayısıyla hakkın ihlal edilmiş 

olacağının belirlenmesi için; İHAM
*
, Anayasa Mahkemesi

*
 ve Danıştay içtihatları

*
 

ile karşılaştırmalı hukuk da incelenmeye çalışılmıştır. 

Bu temel güvenceler; gerek idari aşamada, gerekse yargılama aşamasında 

mevcut olan/olması gereken; ispat hakkının etkin biçimde kullanımını sağlayan ya da 

kolaylaştıran niteliktedirler. 

Bu bağlamda öncelikle ispat hakkının temel dayanağı ve ön koşulu olarak 

kabul ettiğimiz hak arama özgürlüğü ile bu özgürlüğü de diğer birçok hak ve 

özgürlük ile birlikte kapsamına alan adil yargılanma hakkı ele alınmış, daha sonra bu 

hakkın ispat hakkı ile ilgili olarak içerdiği diğer hak ve güvenceler incelenmiştir. 

                                                           
*
     Aksi belirtilmediği sürece, çalışmada yer alan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları 

bakımından kaynak, HUDOC Arama Programı’dır (http:// http://hudoc.echr.coe.int/). 

*
     Aksi belirtilmediği sürece, çalışmada yer alan T.C. Anayasa Mahkemesi kararları bakımından 

kaynak, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası’dır 

(http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/KararlarBilgiBankasi/). 

*
     Aksi belirtilmediği sürece, çalışmada yer alan Danıştay kararları bakımından kaynak, Kazancı 

İçtihat Bilgi Bankası’dır (http://www.kazancihukuk.com). 
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Aynı bölümde, Türk hukukunda vergi yükümlüsünün hak arama özgürlüğüne 

çeşitli açılardan yapılmış olan sınırlandırma örneklerine yer verilmiş ve bu 

durumların hakkın özünü ortadan kaldıran, ölçüsüz müdahaleler olup olmadığı 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Hak arama özgürlüğünün mali yükümlerle, itiraz 

sebepleri bakımından, başvuru konusu bakımından, süre bakımından, başvuru yolu 

bakımından sınırlandırılması konuları irdelenmiştir. Vergi yükümlüsünün ispat 

hakkının içerdiği temel güvenceler ise idari aşamaya ve yargılama aşamasına ilişkin 

olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmıştır. 

Söz konusu incelemelerimiz doğrultusunda ulaştığımız tespitler ile 

görüşlerimiz gerek tezin içeriğinde gerekse “Sonuç” bölümünde yer almaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL VE TARİHSEL AÇIDAN 

VERGİ HUKUKUNDA İSPAT 

1.1. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT KAVRAMI  

1.1.1. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT KAVRAMININ 

UNSURLARI 

Sözcük anlamıyla ispat
1
;  kanıt göstererek bir şeyin gerçek yönünü ortaya 

çıkarma, kanıtlama, belirleme ve belirli hale getirme demektir
2
. İspat faaliyetinde 

ispatlanması amaçlanan olayın/olayların doğruluğuna inandırılacak bir muhatap da 

bulunur
3
. Yani ispat, bir kimsenin bir olayın gerçekliğine diğerini inandırması

4
 

anlamına gelir.  

Yargılama hukuku bakımından ispat kısaca, iddianın ve savunmanın 

dayandığı olayın/olayların doğruluğuna yargıcı inandırma faaliyeti olarak 

tanımlanmaktadır
5
. Yine öğretide yer alan daha kapsamlı bir tanıma göre ispat; 

istemin konusu ile ilgili hukuksal sonucu öngören hukuk normundaki öğe olayların 

(koşul olguların
*
/unsur vakıaların) gerçekleştiği ya gerçekleşmediği hakkında, 

yargıçta kanaat uyandırmak üzere yapılan ikna faaliyetidir
6
.  

                                                           
1
 Osmanlıca: isbat. “İsbat” terimi “sübut” kelimesinden türetilmiş Arapça kökenli bir sözcüktür. 

Mustafa   Nihat ÖZÜN, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, Genişletilmiş 3.Bs., İstanbul, İnkılâp 

Kitabevi, 1959, s.348. “Sübut” ise, “gerçekleşme, şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya 

çıkma” olarak tanımlanmaktadır.   www.tdk.gov.tr (Çevrimiçi), 07.10.2014. 
2  www.tdk.gov.tr (Çevrimiçi), 07.10.2014. 
3
 Mustafa Reşit BELGESAY, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi I, Teoriler, İsbat 

Teorisi, Hukuk ve   Ceza Usulünde Deliller, 3.Cilt, 3.Bs., İstanbul Şaka Matbaası , 1959, s.5.  
4
 Faruk EREM, Diyalektik Açısından Ceza Yargılaması Hukuku, Ankara, 1986, s.352 

5
 İlhan E.POSTACIOĞLU, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6.Bs., İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 

1975, s.527 
*
 Olgu terimi, her ne kadar usul hukukçuları tarafından ispatın konusunu anlatırken genellikle 

kullanılan “vakıa” sözcüğünün eşamlamlısı olsa da, "birtakım olayların dayandığı sebep veya bu 

sebeplerin yol açtığı sonuç" gibi farklı anlamlar da taşıması sebebiyle bu çalışmada tercih 

edilmemiş, çoğunlukla "olay" terimine yer verilmiştir. www.tdk.gov.tr (Çevrimiçi), 07.10.2014. 
6
 Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, 3.Bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 2005, s.323; Bilge UMAR, 

Ejder YILMAZ: İspat Yükü, İstanbul, Kazancı Matbaacılık, 1980, s.2; Diğer benzeri tanımlar için 

bkz. Baki KURU, Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
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Bu tanımda vergi hukukuna özgü olan ve çalışmamızın devamında çeşitli 

başlıklar altında ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz temel hususlara da yer verecek 

olursak, ispat; bir vergilendirme ilişkisindeki olayların ve bu olaylara komşu 

olayların gerçek mahiyetinin, delillerden ve diğer ispat araçlarından yararlanmak 

suretiyle ortaya konularak yargıcı ikna faaliyeti anlamına gelmektedir
7
.  

İspat kavramının, ispat yöntemlerini ve ispat konusunu tamamen içine alacak 

şekilde, "bir olayın varlığı veya yokluğu hakkında yargıçta kanaat uyandırmak için 

girişilen inandırma eylemi" olarak tanımlanması kanımızca daha uygundur. Zira ispat 

yalnızca ilgili hukuk kuralında öngörülen öğe/koşul olayların doğrudan doğruya 

kanıtlanmasını değil, çalışmamızın devamında inceleneceği üzere bu olaylara komşu 

olaylar vasıtasıyla dolaylı olarak kanıtlanmasını da içeren bir kavramdır. Zira 

yargıcın esas iddia dışındaki iddiaların doğru olup olmadığı hususunda da bir kanaat 

elde etmesi gerekebilir
8
. 

Hukuk kuralları, belli olayların gerçekleşmesi haline hukuki sonuç bağlarlar
9
. 

Dava konusu yapılan hakkın gerçekte var olup olmadığının anlaşılması için, maddi 

hukukun o hakkın doğumunu veya sona ermesini kendisine bağladığı olayların somut 

olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesi gerekir. Hukuki sonucun 

doğumunu talep eden taraflar, söz konusu olayların somut olarak gerçekleşip 

gerçekleşmediği yönünde yargıçta kanaat uyandırmak için ispat faaliyetinde 

bulunurlar
10

.  

Maddi olaylar geçmişte olup bittiği halde, yargılama sırasında bunların temsil 

edilmesi gerekmektedir. Söz konusu temsil, olayların gerçekleşme biçimini ortaya 

çıkarmaya yani ispata yarayan bir takım araçlara başvurmayı zorunlu kılar. Bu 

                                                                                                                                                                     
Ankara, Yetkin Yayınları, 2012, s. 357;  Necip BİLGE, Ergun ÖNEN, Medeni Yargılama 

Hukuku Dersleri, 3.Bs., Ankara, Sevinç Matbaası,  1978, s.491, Ergun ÖNEN, Medeni 

Yargılama Hukuku, Ankara, Sevinç Matbaası, 1979, s.20; Saim ÜSTÜNDAĞ, Medeni 

Yargılama Hukuku, 6.Bs., C.1., I-II, İstanbul 1997, s.613. 
7
  Muallâ ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 20.Bs., Ankara, Turhan 

Kitabevi, 2011, s.199. 
8
    Faruk EREM, Ceza Usul Hukuku, 2.Bs., Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 

No:231, 1968,  s.302. 
9
  UMAR, YILMAZ, a.g.e, s.1; Oğuz ATALAY, Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların 

İspatı, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2001, s.58. 
10

   UMAR, YILMAZ, a.g.e,  s.1. 
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bakımdan ispata yarayan ve hukuk düzeninin kabul ettiği araçlar delil olarak 

adlandırılır
11

. Buna karşın tüm ispat araçlarının “delil” terimiyle adlandırılması 

kanımızca uygun olmayacaktır. Deliller elbette ispat araçlarıdır, ancak her türlü ispat 

aracının “delil” niteliğinde olduğu söylenemeyecektir. Örneğin, emare (belirti) bir 

ispat aracıdır, ancak “delil” değildir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde tartışılacağı 

üzere, bir ispat aracının “delil” olarak kabul edilmesi için belli bazı özellikler 

taşıması gerekmektedir. 

Delillerin maddi olayı temsil edici özelliği gereğince, ispat edilen olay, 

gerçekmiş gibi kabul edilmektedir. Bu ilke Mecelle’nin 75’inci maddesinde şu 

şekilde ifade edilmişti: “Bürhan ile sabit olan şey ıyanen sabit gibidir”. “Bürhan” 

eski dilde, delil anlamındadır. “Iyanen” ise; açıkça görünen, belli olan, bir başka 

deyişle maddi olarak, fiilen var olan demektir
12

. 

İspat kavramı ve ispatla ilişkili kavramlar bir ülkenin hukuk düzeni içinde 

farklı anlamlar taşımamalıdır. Diğer bir deyişle ispat kavramının anlamının; örneğin, 

medeni hukukta, ceza hukukunda, idare hukukunda ya da vergi hukukunda aynı 

olması beklenir
13

.  

Bu düşünceden hareketle, aşağıda çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin 

öğretilerde sunulan görüşlerden yola çıkılarak ispat kavramının bazı temel özellikleri 

ve bu özelliklerin vergi hukukuna yansımaları incelenecektir. 

1.1.1.1. İSPATIN MADDİ SORUNA İLİŞKİN OLMASI 

Uyuşmazlık konusu olayın/olayların varlığı veya yokluğu maddi sorunu 

oluştururken, bu olayın/olayların hukuki nitelendirmesine ilişkin sorun hukuki 

sorundur. Bazı durumlarda sorunun maddi ya da hukuki olduğu açıktır
14

. Örneğin 

yasa hükümlerinin kaleme alınış şeklinden, tebliğ usulünden, vergi borcunun 

                                                           
11

   Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık (“Tanıklık”), Ankara, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1996, s.9. 
12

 Cengiz İLHAN, Günümüz Türkçesi’yle Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye) 2.Bs., Ankara, 

Yetkin Yayınları, 2014, s.68. 
13

  Aynı yönde bkz.;Süheylâ ŞENLEN SUNAY, İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler 

Karşısında İsbat ve Delil Hususları, İstanbul, 1997,  s.27. 
14

 Roderick MUNDAY, Evidence, 5.Ed. Oxford University Press, s.81. 
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zamanaşımına uğrayıp uğramadığı gibi konulardan doğan sorunlar hukuki sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır
15

. Olaya uygulanacak yasa hükmünün açık 

olmamasından kaynaklanan yorum farklılıkları ya da maddi olayı irdeleme 

farklılıkları bulunuyorsa yine hukuki bir sorun söz konusudur
16

. Buna karşın bir 

sorunun maddi ya da hukuki olup olmadığını belirlemek her zaman kolay değildir. 

Böyle durumlarda sorunun niteliğini tespit etmek dahi yorum yapılmasını gerektirir. 

Örneğin vergi hukukunda kanuni temsilcinin sorumluluğunun doğup doğmadığı; 

kimi zaman maddi, kimi zaman hukuki bir sorun olarak belirebilir. Sözgelimi, 

sorumluluğun varlığının/yokluğunun somut olayda belirlenmesine ilişkin olarak, 

sorumlu olduğu iddia olunan kişinin kanuni temsilcilik görevinden ayrılıp 

ayrılmadığı hem maddi hem de hukuki bir sorun niteliğinde olabilirken; bu sıfatının 

sona ermesiyle sorumluluğunun sona erip ermediği hukuki bir sorundur. 

Somut olayda, maddi sorunun içerisinde birden çok olayı barındırması 

mümkündür
17

. Diğer yandan, açıklığa kavuşması gereken maddi olayların her birinin 

ayrı ve bağımsız olarak yargılanmayı gerektirmesi de söz konusu olabilir. 

Muhakemenin son aşaması olan hukuki sorunun çözülmesi, yani olayın hangi 

hukuki tipe uyduğunun belirlenmesi için kural olarak önce maddi sorun 

çözülmelidir
18

. Maddi sorunun çözümü ise nasıl gerçekleştiği şüpheli olan olayın, o 

olayı temsil eden deliller yoluyla gerçeği ortaya koyacak biçimde ispat edilmesine 

bağlıdır
19

.  

Sıklıkla karşılaşılan durum bu olsa da uyuşmazlığın sadece “maddi sorundan” 

ya da “hukuki sorundan” oluşması da söz konusu olabilir. Örneğin çekişmesiz yargı 

işlerinde (HMK. m.382) uyuşmazlık yalnızca maddi olaylara ilişkindir. Taraflar 

arasında maddi olaylar bakımından uyuşmazlık olmamasına karşın, bu maddi 

                                                           
15

 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e,, s.177. 
16

   A.e. 
17

 Erdener YURTCAN, Ceza Yargılaması Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 2007, s.247-248. 
18

  Gülsen GÜNEŞ, Vergi Hukukunda İsbat (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1984, s.2. 
19

   Nur CENTEL, Hamide ZAFER, Ceza Muhakemesi Hukuku, 11.Bs., İstanbul, Beta Yayınları, 

2014, s.618. 



10 

 

olaylara bağlanacak hukuki sonuçlar hakkında da uyuşmazlık doğabilir
20

. İspata 

ilişkin olarak yürütülen faaliyetler ise hukuki sorunla değil, maddi sorunla ve 

dolayısıyla geçmişte olmuş olaylarla ilgilidir
21

. 

İspat faaliyetinin kapsamının maddi olaylarla sınırlı olması Anglosakson 

Hukuk Sistemi’ni benimsemiş ülkelerde görülen jürili yargılamalar açısından özellik 

arz eder; zira genel kurala göre, hukuki sorunu çözmesi gereken yargıç, maddi 

sorunu çözmesi gereken ise jüridir
22

.  

Türk Vergi Hukuku’nda uyuşmazlığa ilişkin maddi sorunu çözümlemesi 

gereken yargı organı, kural olarak ilk derece mahkemesi yetki ve görevini haiz 

bulunan vergi mahkemesidir. Buna karşın, yüksek mahkemelerin işlevi esasen 

hukuki soruna yani hukuk kuralına ve kuralın uygulanma biçimine yöneliktir
23

.  

Dolayısıyla kural olarak ilk derece mahkemesinin ispat ve delillere ilişkin kuralları 

hukuka uygun ve yeterli biçimde uygulayıp uygulamadığı değerlendirilmektedir.  

İstinaf mahkemeleri ise ilk derece mahkemelerinin delil değerlendirmesini 

denetlemekle yetinmeyerek, kararda yer alan aykırılıkları tespit ettikten sonra, 

dosyayı mahkemeye geri göndermeksizin, gerekli delil değerlendirmesini de yaparak 

uyuşmazlığı bizzat çözümlerler
24

.  

6545 Sayılı Kanun'la İdari Yargılama Usulü Kanun’da yapılan değişiklikten 

önce, vergi yargılaması hukukunda “itiraz mercii” olarak görev yapan bölge idare 

mahkemelerinde, evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda, maddi olaylar hakkında 

edinilen bilgi yeterli görülürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise ya da 

itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası 

hakkında karar verileceği belirtilmişti. Aksi halde bölge idare mahkemesi gerekli 

inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verirdi. Özetle, 

                                                           
20

 POSTACIOĞLU, a.g.e., s.434. 
21

 Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat (“Vicdani Kanaat”), Yetkin 

Kitabevi, Ankara, 2002, s.68 
22

 Richard B. BİLDER, “The Fact/Law Distinction in International Adjudication”, Fact-Finding by 

International Tribunals, R.Lillich ed., 1991, s.95-98. 
23

   Neil MAC-CORMİCK, Legal Reasoning and Legal Theory, 1978, s.6 vd. 
24

 M. Kamil YILDIRIM, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, Kazancı Hukuk 

Yayınları No:84, İstanbul, 1990, s.265 
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bölge idare mahkemesinin, maddi olaylar hakkında edinilen bilgiyi yeterli 

görmemesi halinde, gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak nihai kararı vermesi söz 

konusuydu. 

6545 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklik sonrasında, bölge idare 

mahkemelerine yapılan başvuru itiraz değil, "istinaf" başvurusudur (İYUK. m.45). 

Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı 

takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile kararın kaldırılmasına karar verir. Bu halde 

bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir (İYUK m. 45/4). 

Demek oluyor ki, artık vergi yargılaması hukukumuzda yer almayacak olan itiraz 

yolunda olduğu gibi
*
, istinaf yolunda da bölge idare mahkemesi vergi mahkemesinin 

esasa ilişkin kararını hukuka aykırı bulduğunda kararı kaldırarak, uyuşmazlığı bizzat 

çözmektedir. 

Temyiz mahkemesi ise delil değerlendirmekte, alt derece mahkemesinde 

eksik inceleme yapılıp yapılmadığını, delil kurallarının doğru uygulanıp 

uygulanmadığını denetlemekte, bu ve diğer hususlarda aykırılık gördüğü takdirde 

istinaf mahkemesinden farklı olarak aykırılıkları belirterek kararı bozmakla 

yetinmektedir
25

. Vergi yargılaması hukukunda temyiz mercii olan Danıştay’ın temyiz 

incelemelerinde, çalışmamızda detaylı olarak inceleneceği üzere maddi olay 

hakkında yeterince inceleme ve araştırma yapılmaksızın karar verilmiş olması, 

bozma sebebi sayılmaktadır
26

.  

                                                           
*
    İYUK’un geçici 8’inci maddesi uyarınca; ivedi yargılama usulü hariç olmak üzere bu Kanunla 

idari yargıda kanun yollarına ilişkin getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 

3’üncü maddesine göre kurulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları 

tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş kararlar hakkında, 

kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan kanun yollarına ilişkin hükümler uygulanır. 

Dolayısıyla vergi davalarına ilişkin temyiz ve istinafa dair yeni düzenlemeler yeni kurulacak bölge 

idare mahkemelerinin ülke çapında görevlerine başlamalarından itibaren verilecek kararlar 

açısından uygulama bulacaktır. Bu tarihe kadar verilen kararlar hakkında mevcut mevzuat 

hükümleri uygulanacaktır. 
25

  YILDIRIM, Delillerin Değerlendirilmesi, s.275 
26

   Dnş.3.D., E.1986/394, K.1986/1751, 24.2.1986; Kazancı Hukuk İçtihat Programı, 

www.kazanci.com.tr (Çevrimiçi), 01.11.2014. ;“… Vergi Mahkemesince yükümlü şirketin 1996 

yılında mal alımında bulunduğu kişi ve şirketler hakkında düzenlenen vergi inceleme raporları ve 

tespitler incelenerek ve bu kişi ve şirketlerin adlarına cezalı tarhiyat yapılıp yapılmadığı, bunlara 

karşı dava açılıp açılmadığı hususları araştırılarak düzenledikleri faturaların sahte ve muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı olup olmadıklarının tespitinin yapılması…icap ederken, bu inceleme 

http://www.kazanci.com.tr/
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Temyiz mahkemelerince maddi sorunun yeniden incelenmemesi kuralına 

yönelik bir istisnaya Fransız hukuk sisteminde rastlanmaktadır. Şöyle ki, kural olarak 

Fransız yüksek temyiz mahkemeleri (Conseil d’etat ve Cour de Cassation) de 

davanın maddi yönünü incelemezler. Ancak vergi hukuku alanında temyiz 

aşamasında en önemli rolü bulunan Conseil d’etat kararlarında ve karar verilme 

sürecinde maddi olayların da gözönüne alındığı belirtilmektedir
27

.  

Bir vergilendirme ilişkisinin temelindeki maddi olay ve işlemlerin gerçek 

mahiyetinin yalnızca vergi yargısında değerlendirilmediğini de belirtmek gerekir. 

Örneğin, faturaların sahte olarak düzenlenip düzenlenmediğinin ceza mahkemesince, 

yükümlünün defter ve belgelerinin zayi olduğunun ticaret mahkemesince, 

yükümlünün çimento üretimi sırasında ne kadar fire verildiğinin hukuk 

mahkemesince tespit edilmesi hallerinde vergilendirme açısından önem taşıyan 

maddi olay ve işlemlerin gerçek mahiyetine ilişkin kanaate vergi yargıcı olmayan 

yargıçlar tarafından ulaşılmış olmaktadır. Bu kanaatin, vergi yargısı açısından da 

bağlayıcı olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusu olup, “ispat konusu” hakkındaki 

açıklamalarımız kapsamında değerlendirilecektir. 

1.1.1.2. İSPATIN MUHAKEME FAALİYETİNE İLİŞKİN 

OLMASI 

Bilindiği üzere, hukuki muhakemenin (usavurmanın, akıl yürütmenin) amacı, 

hukuk kurallarından uyuşmazlıkla ilgili olarak bağlayıcı sonuçlar çıkarılmasıdır
28

. 

Hukuki muhakemede hukuk kuralı büyük önermeyi, somut olay ise küçük 

önermeyi oluşturur. Muhakeme sonucunda büyük önermede bulunan sonucun küçük 

önerme ile çakıştırılarak bir karar alınması amaçlanır.  

                                                                                                                                                                     
yapılmadan cezalı tarhiyatın terkinine ilişkin kararda isabet görülmemiştir”. (Aynı yönde; 

Dnş.9.D., E.2002/5192, K.2004/3381, T.20.5.2004); Bir diğer kararında, “çözümü özel ve teknik 

bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi incelemesi yapılması ve buna göre karar verilmesi gerekirken, 

yazılı gerekçe ile karar verilmesi bozma nedenidir. Danıştay 9. Dairesi, 19.02.1998 T., E. 1997 / 

3912, K. 1998 / 669 (Danıştay Dergisi. S. 97, s. 642); Ayrıca bkz. Danıştay 7. Dairesi, 12. 05.1998 

T., E. 1997 / 4231, K. 1998 / 1788, (Danıştay Dergisi., S. 98, s. 386). 
27

  Christophe de la MARDIÈRE, National Report (France), The Burden of Proof in Tax Law, Ed: 

Gerard Meussen, 2011 EATLP Congress, Uppsala, 2-3.6.2011, s.(119-127), s.123. 
28

 Adnan GÜRİZ, Hukuk Başlangıcı, 10.Bs., Ankara, Siyasal Kitabevi, 2005,  s.90 
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Muhakeme süreci içinde temeldeki maddi olayın gerçek mahiyetinin 

saptanması ispatın konusu olmaktadır
29

. Bu durumda vergi hukukunda “hukuki 

muhakemenin” hangi aşamalarda bulunduğunun belirlenmesi gerekir.  

Muhakeme, hukuki bir uyuşmazlığı çözmek üzere yargılama organlarının 

yaptıkları faaliyet dolayısıyla meydana gelen hukuki ilişkilerin süjeleri tarafından 

yapılan işlemlerin bütünüdür
30

. Görüldüğü üzere burada kastedilen muhakeme, 

yargılama sırasında gerçekleşen muhakeme faaliyetidir. Bu durumda bir ispat aracı 

ancak yargılama aşamasında yargıcın değerlendirmesi sonucunda teknik anlamda 

“delil” niteliğini kazanır.  

Ancak muhakeme kavramı geniş anlamda ele alındığında, temeldeki maddi 

olayın gerçek mahiyetinin saptanması ve maddi olaya yasa hükmünün uygulanmak 

suretiyle bağlayıcı bir sonuca ulaşılmasının vergilendirme aşamasında da söz konusu 

olduğu kolaylıkla tespit edilebilir. Zira vergiyi doğuran olayın ve buna ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyetine ilişkin ilk değerlendirme vergi idaresi tarafından 

yapılmaktadır
31

. 

Bu görüşümüze dayanak olarak Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 
*
 çeşitli 

maddelerinden örnekler vermek mümkündür. Verilebilecek örneklerden biri, “re’sen 

vergi tarhı” başlıklı 30. maddenin 3. fıkrasının 6 no.lu bendidir. Bu bent hükmüne 

göre, “tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu 

yansıtmadığına dair delil bulunursa”  vergi matrahının takdir komisyonları tarafından 

takdir edilebileceği ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca 

belirlenebileceği ve verginin bu matrah ya da matrah farkı üzerinden re’sen tarh 

                                                           
29

   ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e, s.201. 
30

  “Sadece muhakeme faaliyetinde (y.n.: burada akıl yürütme değil, yargılama faaliyeti 

kastedilmektedir) kullanılan araçlar “ispat aracı” olarak adlandırılabilir. Bir faaliyetin muhakeme 

faaliyeti olması için, davacı, davalı ve yargılama makamının birlikte çalışması gerekir”. 

(KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.7, 13) 

      “Delillerin muhakeme sonunda maddî meseleyi çözme, yargıcın (daha doğrusu mahkemenin) 

elinde bir vasıta olmasının mantıkî sonucu şu olmaktadır ki, delil ancak kovuşturma evresinde söz 

konusu olabilir. Daha önce kanunlarımızda yersiz olarak delilden veya onun bir çeşidi olan 

belirtiden söz edilse de, sadece “şüphe sebebi” vardır”. (KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, 

a.g.e., s.1326) 
31

   Börje LEİDHAMMAR, “General Report”, The Burden of Proof in Tax Law, Ed: Gerard 

MEUSSEN, 2011 EATLP Congress, Uppsala, 2-3.6.2011, s.(19-27), s.19-21. 
*
    213 Sayılı VUK, 10703 – 10705 Sayılı ve 10.01.1961 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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edileceği kabul edilmektedir.  Böylece vergi idaresine tutulması zorunlu olan 

defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair “delil” 

bulunup bulunmadığını değerlendirme yetkisi tanınmaktadır. 

Keza, aynı Yasa’nın 127’inci maddesine göre yoklamaya yetkili memurlar 

kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna “emare” teşkil 

eden defter, belge ve “delillerin” tespit edilmesi halinde bunları almak yetkisini 

haizdir (VUK. m. 127/2-c). Böylece idare söz konusu defter, belge ve diğer 

“delillerin” vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil edip etmediğini 

değerlendirmektedir.  

Vergi idaresi, yükümlülerin vergi yasalarına uyup uymadığını denetleme, 

vergiyi doğuran olayı ve yükümlülüğe etkili olguları ortaya çıkarma, yükümlülerin 

yaptıkları beyanların doğruluğunu saptama faaliyetlerini yasada kendisine tanınan 

hukuksal olanaklar ile yerine getirir
32

. Tüm bu aşamalarda yapılan işlemler ve verilen 

kararlar sırasında vergi idaresinin muhakeme faaliyetinde bulunduğu açıktır.  

Bu açıklamalarımıza paralel bir görüşü ceza hukuku öğretisinde de bulmak 

mümkündür.  Bu bağlamda ceza hukuku açısından hazırlık soruşturması sırasında da 

muhakeme faaliyetinin söz konusu olduğu ileri sürülmektedir. Cumhuriyet 

Savcısının iddianamesinde belirttiği; suçun varlığına, suçu kimin işlediğine, fiilin ne 

zaman ve nerede işlendiğine ilişkin kanaatler maddi sorunun oluş şekliyle yani 

ispatıyla ilgilidir
33

. 

Hazırlık soruşturmasında muhakeme ve delillerin değerlendirilmesi 

faaliyetinin bulunduğu kabul edildiğinde, vergilendirme sürecinde de bu faaliyetin 

söz konusu olduğu kabul edilmelidir. Örneğin vergi incelemesi sonucunda 

düzenlenen inceleme raporu yükümlünün ispat hakkını hangi hukuksal yollarla ve 

nasıl ileri sürebileceği ve ispatın konusu açısından belirleyici olan, önemli bir ispat 

aracıdır. 

                                                           
32

   Selim KANETİ, Vergi Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1989, s.165. 
33

 FEYZİOĞLU, Tanıklık, s.10.  
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İspat faaliyetinin vergilendirme aşamasında da mevcut olduğu, delillerin vergi 

idaresince de değerlendirildiği yönündeki görüşümüzün uygulama açısından önem 

taşıyan sonuçları bulunmaktadır. Vergilendirme aşamasında da idare delilleri 

değerlendirme yetki ve görevine sahip olduğundan, vergi idaresinin elde ettiği ispat 

araçlarının birtakım özelliklere sahip olup olmadığını inceleme ve ancak bu 

özelliklere sahip olan ispat araçlarını yürüteceği vergisel işleme dayanak olarak 

kabul edebilme yönünde görevi bulunmaktadır. Gerçekten, çalışmamızın üçüncü 

bölümünde detaylı olarak inceleneceği üzere, bir ispat aracının “delil” olarak 

nitelendirilebilmesi için hukuka uygunluk, gerçeklik, temsil edicilik gibi çeşitli 

özelliklere sahip olması gerekir. Bir diğer sonuç ise yükümlünün ispat hakkı ile bu 

hakka ilişkin diğer hak ve güvencelere vergilendirme aşamasında da sahip olmasıdır.  

Vergi hukukunda ispat faaliyeti vergi idaresi ve vergi yargısı haricinde, 

bağımsız bir organ önünde de söz konusu olabilmektedir. Gerçekten vergi hukuku 

sistemlerinde, idarenin işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasında olan vergi 

yükümlüsü vergisel işlemi yapan idare dışında, bağımsız bir makama da başvuruda 

bulunabilmektedir. Türk vergi hukuku açısından bunun örneği Kamu Denetçiliği 

Kurumu’na yapılabilecek başvurudur
34

. Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu 

incelerken, gerekli bilgi ve belgeleri isteyebilir, bilirkişi görevlendirebilir, ilgili 

tanıkları dinleyebilir (Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, m.18-21). Karşılaştırmalı 

hukuktan bir örnek vermek gerekirse Finlandiya’da bu yöndeki başvuruları 

değerlendiren bağımsız bir idari makam bulunmaktadır
35

. Fransa’da ise belli 

işlemlerin vergi hukuku açısından “kötüye kullanma” olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği konusunda karar verme yetkisi bağımsız bir kurula (Comité 

Consultative pour le Repression des Abus de Droit) aittir. Bu Kurul’un kararı tavsiye 

                                                           
34

 29.06.2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve 

davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk 

yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel 

kişiliğini haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu Kurulmuş olup, 29.03.2013 itibariyle şikayet 

başvuruları alınmaya başlanmıştır. 
35

 Taxpayers’ Rights and Obligations, A Survey of the Legal Situation in OECD Countries, Paris 

1990, s.21. 
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niteliğinde olduğundan yargısal denetime tabi olmasa da, yükümlü, bu karara 

dayanarak idarenin işlemine karşı dava açabilir
36

. 

İspat araçlarının gücüne ilişkin olarak vergilendirme aşamasında ve nihai 

olarak yargısal aşamada yapılacak değerlendirmeler ise farklılık içerebilir. Bu 

durumun sonucu olarak literatürde vergilendirme aşamasında ispat ölçüsü ile yargı 

aşamasındaki ispat ölçüsü ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin, bir EATLP 

Kongresi’nde
37

 sunulan ulusal raporlarda yanıtı aranan bir soru ispat ölçüsünün, 

vergilendirme aşamasında, vergi mahkemelerinde ve ceza mahkemelerinde 

birbirinden farklı olup olmadığıdır
38

. Bu durum yalnızca vergi hukukuna özgü 

değildir. Örneğin ceza muhakemesi açısından, hazırlık soruşturmasında varılacak 

ispatın ölçüsü ile son soruşturmada varılacak ispatın ölçüsünün birbirinden farklı 

olduğu belirtilmektedir
39

.  

Bu konuyu hem Türk vergi hukuku, hem de karşılaştırmalı vergi hukuku 

açısından “ispat ölçüsü” ana başlığı altında ayrıca inceleyeceğiz.  

Bu aşamada vergi hukukunda ispatın kural olarak muhakeme faaliyetine ait 

bir kavram olduğu, bu nedenle yalnızca yargılama aşamasında değil, bundan önce 

vergilendirme aşamasında da söz konusu olduğu yönündeki görüşümüzü belirtmekle 

yetiniyoruz
40

. 

                                                           
36

 MARDIÈRE, agr, s.123 
37

 European Association of Tax Law Professors and Authors, The Burden of Proof in Tax Law, 2-3 

Haziran 2011, Uppsala, Ed:Gerard Meussen, IBFD, 2013. 
38

 “…. Does your country have a general rule regarding evidentiary requirements? If so, what are the 

requirements (level of proof)?...Do different rules apply to the tax administration, the tax 

courts and the criminal courts?” Bkz. Gerard MEUSSEN vd., “Questionnaire”, The Burden of 

Proof in Tax Law,  d: Gerard Meussen, 2011 EATLP Congress, Uppsala, s.(63-75), s.64-65. 
39

 FEYZİOĞLU, Tanıklık, s.10.  
40

 Aynı yönde, örneğin bkz. Murat SADAK, “Vergi Hukukunda İspat Ölçüsü ve Buna İlişkin Bir 

Tasarım”, İstanbul Barosu Dergisi Vergi Hukuku Özel Sayısı, Mart 2008, s.177-180: “Vergi 

hukukunda ispat öncelikle vergi idaresine ilişkindir… Dolayısıyla ispat ölçüsü öncelikle idare 

alanında uygulanmalıdır…Uzlaşmada ispat ölçüsünün de irdelenmesi gerekir…”.  

      Mehmet YÜCE, Türk Vergi Yargısı, Bursa, Ekin Yayıncılık, 2010, s.50: “Vergi idaresi veya 

vergi incelemesine yetkili olanlar, mükellefin yaptığı bu ispatı gerçekçi ve yeterli görmez ise, 

ispatı niçin yeterli görmediğini belirtmek ve mükellef açıklamasının iktisadi ve teknik icaplara 

uygun olmadığını delillendirmek durumundadır.”   
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1.2. İSPATIN MUHAKEMEYE İLİŞKİN DİĞER BAZI 

KAVRAM VE İLKELERLE İLİŞKİSİ 

1.2.1. İSPAT, YORUM VE NİTELENDİRME İLİŞKİSİ 

İspat, yorum ve nitelendirme birbiriyle sıkı ve zincirleme bir ilişki içerisinde 

olan kavramlardır. Bu kavramlar arasındaki ilişkinin anlaşılması için öncelikle 

bütünsel olarak hukuki muhakemenin aşamalarına bakmak gerekir.  

Hukuki bir uyuşmazlığın çözümü için ilk önce somut olay bütün önemli 

özellikleri ile tespit edilmelidir
41

. Hukuk kuralının somut bir olaya uygulanabilmesi 

için ise kuralın tam ve kesin anlamını bilmek gerekir. Somut olaya uygulanabilir 

hukuk kuralının varlığının belirlenmesi ve bu hukuk kuralının tam ve kesin 

anlamının ortaya çıkarılması faaliyetine yorum denir
42

. 

Vergi hukukunda yoruma, vergi hukuku kurallarının anlam bakımından 

uygulanmasında başvurulur
43

. Hukuk kuralının yorumunu gerekli kılan belirsizlikler 

çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin; hukuk kuralının başlangıçta yeterli 

açıklıkta düzenlenmemesi, hukuk kuralında kullanılan terimlerin zaman içinde anlam 

ve ifade değişikliğine uğraması, hukuk kuralının uygulanması öngörülen durumlarda 

zaman içinde değişiklik olması, hukuk kuralında kullanılan genel ifadelerin özel 

durumlara ve olaylara tam olarak indirgenememesi bu nedenlerdendir
44

. 

Görüldüğü üzere, uygulanacak hukuk kuralının koşul olaylarını karşılayacak 

olan maddi olayların varlığı/yokluğu hususunda yargıçta bir kanaat oluşturulması 

faaliyeti ispat, söz konusu hukuk kuralının anlamınının ortaya çıkarılması faaliyeti 

ise yorumdur. Bu nedenle yorum, neyin ispat edileceğinin (ispatın konusunun) ve 

kimin ispat edeceğinin (ispat yükünün) belirlenebilmesi için yerine getirilmesi 

gereken bir aşamadır. 

                                                           
41

   Adnan GÜRİZ, Hukuk Başlangıcı, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2011,  s.90. 
42

   Yasemin IŞIKTAÇ, Hukuk Başlangıcı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2010, s.194. 
43

   KANETİ, Vergi Hukuku, s.46 
44

   YÜCE, a.g.e., s.47 
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Bir hukuk kuralının yorumlanmasında sözel (lafzi) yorum yönteminin 

uygulanmasıyla yetinilmesi pek çok sakınca yaratabilecektir
45

. Önemli olan, hukuk 

kuralının anlamının, uygulandığı zamana ve yer aldığı hukuk dalına uygun olarak 

ortaya çıkarılması olmalıdır. Bu da kuralın objektif amacının, özünün belirlenmesini 

gerektirir. Oysa yasanın sözü ile özü her zaman birbirine uymayabilir. Bu durumda 

örneğin bir vergi hukuku kuralının özünün, uygulandığı zamana ve vergi hukukunun 

amaçlarına göre ortaya çıkarılmasına çalışılmalıdır. Elbette bu çalışma sırasında 

yasanın çerçevesinin dışına çıkılmaması, bu bağlamda kıyas yasağına uyulması 

gerekir.  

Öğretide birçok yazar muhakeme sürecine ilişkin olarak yorum haricinde, 

“nitelendirme” adı verilen bir diğer faaliyetten bahsetmektedir
46

. Nitelendirme 

faaliyetine ilişkin hiçbir açıklama yapılmamış olan çalışmalarda ise, yorum bir 

yandan yorumlanan hukuk kuralına, diğer yandan somut olaya yönelik bir faaliyet 

olarak değerlendirilmektedir
47

. Yani, ikinci yaklaşım uyarınca; hukukçu bir hukuk 

kuralını yorumlarken, somut olayın bu çerçeve içine girip girmediğini de araştırır
48

. 

Danıştay’ın kimi kararlarında da “yorum” kavramı, hukuk kurallarının değil, somut 

hukuki durumun yorumlanması anlamında kullanılmaktadır
49

. 

Yorum haricinde ayrı bir nitelendirme faaliyetinden söz edildiğinde ise 

yorum salt hukuk kurallarının anlamının belirlenmesine ilişkin bir faaliyet olarak ele 

alınmakta, somut olayın hukuk kuralının çerçevesine girip girmediğinin 

                                                           
45

   Aynı yönde bkz. KARAKOÇ, Genel Vergi, s.171: “Vergi kanunu hükümlerinin ne anlama 

geldiğinin ortaya konulması çabasında lafzȋ yorumla işe başlanılması gerekirse de, çoğu zaman 

lafzȋ yorumla gerekli açıklığın sağlanması mümkün olamamaktadır…” 
46

  ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s.17;  
47

  Örn. ULUATAM, METHİBAY, a.g.e., s.78; MUTLUER, a.g.e., s.51. 
48

  ÖNDER, a.g.e, s.51 
49

   “…Olayda, uyuşmazlığın çözümü, hukuken tekemmül etmiş sözleşmenin, daha sonra ortaya çıkan 

nedenler dolayısıyla feshedilmesi veya uygulanamaz hale gelmesi nedeniyle, ortadan kalkıp 

kalkmayacağının belirlenmesini gerektirmektedir. Bu belirleme ise, hukuki durumun sözü edilen 

3. maddede yazılı teknikler kullanılarak yorumlanmasıyla olanaklıdır…” ( Dnş.7.D, E.2001/4655, 

K.2003/273, 30.01.2003); “…Olayda; düzeltilmesi istenilen hata, 31.3.1998 tarihinde sona eren ek 

taşıt alım vergisi uygulamasının 31.12.1998 tarihine kadar uzatılmasını öngören 1998 Mali Yılı 

Bütçe Kanununun 70'inci maddesinin iptaline dair Anayasa Mahkemesi kararının, süresinde dava 

açmayan mükellefler hakkında da uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesine bağlı 

bulunmaktadır. Bu belirleme, hukuksal yorum ile sağlanabilecek nitelikte olduğundan; davada ileri 

sürülen hata, açıklanan yasal hükümlerin aradığı anlamda vergi hatası değildir..” (Dnş.7.D., 

E.2000/1580, K.2001/378, 12.02.2001). 
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değerlendirilmesine “nitelendirme” adı verilmektedir
50

. Biz de çalışmamızda 

nitelendirmeyi muhakemenin yorumdan ayrı bir aşaması olarak ele alacağız. 

Nitelendirme, maddi olayların hukuksal anlamı, kapsamı ve içeriğini 

belirlemeye yöneliktir
51

.  Somut maddi olayın hukuk kuralındaki soyut olaya uygun 

olduğunu ya da olmadığını belirlemek, öncelikle somut maddi olayın saptanmasını, 

daha sonra da saptanan bu olayın hukuk düzeni içindeki yerinin araştırılarak 

nitelendirilmesini gerektirir.  

Demek oluyor ki yorum, hukuk kurallarının anlam bakımından 

uygulanmasına ilişkin bir faaliyet iken, ispat ve nitelendirme maddi olaylar ile 

ilgilenmektedir. İspat maddi olayın gerçekte var olup olmadığına ve gerçek 

mahiyetine, nitelendirme ise hukuken ne anlama geldiğine yönelir. Bir örnekle 

somutlaştırmak gerekirse, vergi yükümlüsünün işyerinde çıkan yangın sonunda 

defter ve belgelerinin yandığının ispat edilmesi üzerine yargıç bu durumu vergi 

ödevlerinin yerine getirilmesini engelleyen bir mücbir sebep olarak 

nitelendirebilecektir. 

Başka bir örnek vermek gerekirse, yasada idareye değerlendirme alanı 

tanıyan “genel ahlak” gibi genel/belirsiz bir kavramın ne anlama geldiğini tespit 

etmek bir yorum sorunu iken, “idari işlemin sebebini teşkil eden fiil, olay ve 

durumun “genel ahlak” kavramının kapsamına girip girmediğine karar vermek 

nitelendirme sorunudur
52

.  

Normun uygulanması sürecinde somut maddi olayın saptanması ve 

araştırılarak nitelendirilmesi, en az normun yorumu kadar önemlidir
53

. Somut maddi 

                                                           
50

   Örn.  KANETİ, a.g.e., s.48-49; ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s.17 
51

   KANETİ, Vergi Hukuku, s.44 
52

   Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, C:1, 2.Bs., Bursa, Ekin Yayınevi, 2009,  s.903 
53

 “Gerek ikrazatçılık, gerekse tefeciliğin tanımında, faizden para kazanmak amacıyla ödünç para 

verme işleriyle uğraşılması hususu üzerinde durulmuştur. Kısacası, faaliyetin ikrazatçılık veya 

tefecilik olarak nitelendirilip, elde edilen faizin vergilendirilebilmesi için, öncelikle faiz elde 

edebilmek amacıyla ödünç para verilmiş olması ve borcun ya bir takvim yılında birkaç kişiye veya 

bir kişiye birden çok yıllarda verilmesi gerekmektedir. Olayda, müşterilere ait çekleri kırdırmak 

suretiyle faiz elde edildiğinin anlaşıldığından bahisle, tespit edilen bu tutarlar vergilendirilmiş ise 

de, yukarıda bahsi geçen hükümler gözönüne alındığında, çek kırdırmanın ikrazatçılık veya 

tefecilik olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.Bu nedenle davacının çek kırdırmak suretiyle 
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olayın yanlış saptanması veya doğru saptanmasına rağmen nitelendirmede düşülecek 

hata, normda öngörülen hukuki sonucun ortaya çıkıp çıkmadığı yönündeki kararın 

isabetini etkileyecektir
54

.   

İdarenin yaptığı yorum ve nitelendirme vergi yargısı organlarının denetimine 

tabidir
55

. Bu kuralın tek istisnası, idarenin takdir yetkisinin bulunduğu haller olarak 

belirtilebilir. İdarenin belli bir konuda karar alıp almama veya birden fazla karar 

arasında seçim yapma olanağına idarenin takdir yetkisi denir
56

. Yani, belli bir hukuki 

durum bakımından, idare, A hukuki sonucunun, B hukuki sonucunun veya C hukuki 

sonucunun doğmasına karar verebiliyorsa ve bu sonuçlardan her biri hukuka uygun 

oluyorsa ortada takdir yetkisi vardır. Bizim de katıldığımız görüşe göre; idari işlemin 

amaç, yetki, şekil ve sebep unsurunda takdir yetkisi söz konusu olamaz.
57

 Yasada 

sebebin belirsiz kavramlarla gösterilmesi halinde, idarenin bu konuda bir 

“değerlendirme yetkisi” bulunduğu söylenebilir. Değerlendirme yetkisi/marjı idari 

yargı organlarının denetimine tabi iken, takdir yetkisi böyle bir denetime tabi 

değildir. İdare değerlendirme yetkisini, belirsiz kavram açısından hukuki 

nitelendirme yapmak suretiyle kullanır. Takdir yetkisi ise idari işlemin konu 

unsuruna ilişkin olup, işlemin yerindeliği ile ilgilidir
58

.  

Vergi yargıcı yargılama sırasında da tarafların maddi olayın hukuki 

nitelendirmesine ya da yorumlarına ilişkin iddia ve savunmalarıyla bağlı değildir, o 

olayın özelliklerini tekrar değerlendirerek hukuki nitelendirmeyi re’sen yapmalıdır
59

. 

Örneğin Danıştay, davacının iddiasını idarenin kusur sorumluluğuna dayandırdığı 

davada, idarenin kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun önem taşımadığını 

                                                                                                                                                                     
elde ettiği ileri sürülen faiz geliri, tefecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilerek yapılan 

tarhiyatta yasal isabet görülmemiştir”. (Dnş.7.D., E.2000/807, K.2001/2033, 06.06.2001). 
54

 Mustafa AKKAYA, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, 

s.74 
55

  GÖZLER, a.g.e., s.903 
56

 A.e., s.943 
57

 A.e., s.944-945; Aksi yönde Şeref GÖZÜBÜYÜK, Turgut TAN, İdari Yargılama Hukuku, 

7.Bs., Ankara, Turhan, 2014, s.517. 
58

 A.e., s.946 
59

 ŞENLEN SUNAY, a.g.e, s.18 
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vurguladıktan sonra, davayı kabul ederek kusursuz sorumluluk esasına dayanarak 

idareyi tazminata hükmetmiştir
60

. 

Bir görüşe göre, ispat yargılamanın mutlak bir unsuru iken, hukuki 

nitelendirme faaliyetine, her somut olay bakımından gerek duyulmayabilir. Zira 

somut maddi olay saptandıktan sonra hukuki nitelendirmenin ayrı bir aşama olarak 

çıkıp çıkmayacağı daha çok normdaki koşul olayların nasıl tanımlandığı ile ilgilidir. 

Normun içerdiği koşul olay ayrıntılı ve açık biçimde tanımlanmışsa, somut olay 

bakımından ayrıca hukuki nitelendirme yapılmasına gerek duyulmaksızın, 

örtüşmenin varlığı ya da yokluğu araştırılabilir
61

. 

Bu görüşün açıklanmasında verilen örneğe göre, hukuk kuralında vergi 

konusu köpek olarak belirlenmişse, bir köpeğe sahip olunması halinde, soyut ve 

somut olaydaki “köpek” terimlerinin örtüştüğüne karar verilir. Ancak normda soyut 

olay tanımlanır iken belli bir ilişki biçimi veya kavram ya da kurum vergilemede 

belirleyici unsur olarak kullanılmış ise (kira, tazminat, nafaka vb.) somut maddi 

olayın bu ilişki biçiminin belirleyici unsurlarını taşıyıp taşımadığı araştırılarak 

nitelendirilmesi gerekir
62

.  

Kanımızca nitelendirme faaliyeti muhakemenin zorunlu bir unsurudur. 

Nitelendirme yapılmadan önce ayrıca bir araştırma yapılmış olup olmadığı ayrı bir 

konudur. Yukarıdaki köpek örneğinde olduğu gibi, böyle bir araştırmaya gerek 

olmadan da nitelendirme yapılabilir. Normdaki koşul olayların nasıl tanımlandığına 

göre ayrı bir aşama olarak ortaya çıkıp çıkmayacağı belli olan faaliyet bize göre 

nitelendirme değil, yorumdur. Zira yorum yapılmasına gereksinim duyulması için 

belirli nedenler gerekir. Örneğin, hukuk kurallarının anlamının açık olmaması, farklı 

biçimlerde ifade edilmiş olması, kullanılan dilin yoruma ve boşluk oluşturmaya açık 

olması, yasanın yetersizliği ya da çelişik oluşu yorum gereksinimine yol açabilir
63

. 

Yani ancak bu gereksinimin varlığı halinde, kısaca yasanın sözünden ilk bakışta bir 
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 Dnş.12.D., E.1969/1746, K.1971/2478, Aktaran, ŞENLEN SUNAY, a.g.e, s.18 
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anlam çıkarılamıyorsa ya da çıkarılan anlam ciddi bir kuşku ve duraksamaya yol 

açıyorsa, yorum yöntemleriyle yasanın özü araştırılacaktır. 

Yukarıdaki köpek örneğinde, yasada yer alan kuralın anlamı açık olduğundan, 

yorum faaliyetine gerek duyulmayacaktır. Oysa bir belgenin, alacağı değersiz alacak 

haline getirecek yani alacağın tahsil olunamayacağını kesin olarak düşündüren 

nitelikte bir belge olup olmadığı araştırılırken “değersiz alacak” kavramının 

yorumlanması gerekebilir
64

. 

İspat ve nitelendirme kavramları arasındaki ilişkinin ne denli yakın olduğu, 

bu kavramların VUK’da aynı maddede düzenlenmiş olmasından da bellidir. Bir 

görüşe göre bu kavramlar yasa koyucu tarafından birbirine karıştırılmıştır. Zira 

VUK’un 3’üncü maddesinin B fıkrasında “ispat” başlığı altında yer alan kural, 

aslında ispata değil, nitelendirmeye ilişkindir
65

. Söz konusu madde fıkrası kanımızca 

ispata ilişkindir. Çalışmamızın devamında açıklanacağı üzere, bu hüküm ile vergi 

hukukunda ispatın konusuna, ispat yüküne, ispat ölçüsüne ve ispat araçlarına ilişkin 

kurallar getirilmiştir. Ancak bu hüküm “salt ispata özgü olmayıp”; ispat, yorum ve 

nitelendirmeye ilişkin bir üst kural/yaklaşım getirmektedir. 

Bu bağlamda, vergi hukukunda temel esas, vergiyi doğuran olayın ve buna 

ilişkin muamelelerin “gerçek mahiyetinin” saptanması olduğundan, muhakeme 

sürecinde gerçekleşen zincirleme faaliyetler olan ispat, yorum ve nitelendirme 

bakımından bu esasa yönelik ortak bir yaklaşımda bulunulur. Buna öğretide 

“ekonomik yaklaşım” adı verilmektedir. Ekonomik yaklaşım, vergiyi doğuran olayın 

ekonomik niteliğine göre saptanması ve değerlendirmesi anlamına gelen “ekonomik 

irdelemeyi” ve vergiyi doğuran olaya uygulanacak hukuk kuralının ve içerdiği 

kavramların ekonomik gerçeklere ve içeriklerine göre göz önüne alınarak 

saptanmasını ifade eden “ekonomik yorumu” kapsayan bir üst kavram olarak 

kullanılmaktadır
66

. Ekonomik yaklaşım ilkesinin uygulanmasının sınırları ise 
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  Konuya ilişkin geniş bilgi için bkz. İrfan BARLASS, Türk Vergi Hukukunda Değersiz, Şüpheli 

ve Vazgeçilen Alacaklar, İstanbul, On iki Levha Yayınları, 2011. 
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 KANETİ, Vergi Hukuku, s.48 
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 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e, s.25, KANETİ, Vergi Hukuku,  s.47 
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verginin yasallığı ilkesi ve kıyas yasağı, diğer bir deyişle yasanın çizdiği 

çerçevedir
67

.  

1.2.2. İSPAT VE RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ İLİŞKİSİ 

1.2.2.1. Re’sen Araştırma İlkesinin Anlamı 

1.2.2.1.1. Vergilendirme Aşamasında Re’sen Araştırma İlkesi 

VUK’un 3’üncü maddesinin “İspat” başlıklı “B” bendinde  “vergilendirmede 

vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” 

hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince vergi idaresinin vergisel olayların 

gerçek mahiyetini saptama görevi ve yetkisi bulunmaktadır. Nitekim beyana dayanan 

tarh usulünde yükümlünün beyanı asıl olmakla birlikte vergi idaresinin bunu ayrıca 

denetlemesi, matrahın eksik bildirilmesi ya da tümüyle gizlenmesi durumlarında 

matrahı saptaması söz konusudur
68

. Vergi idaresi, vergisel durumların gerçek 

mahiyetini; arama, inceleme, yoklama, bilgi toplama yollarıyla saptar. İdare 

yükümlülerce sunulan deliller güvenilirliğini yitirdiğinde, bu delillerle bağlı olmayıp, 

vergiyi doğuran olayın ve buna ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin saptanması 

için gerekli delilleri re’sen araştırarak inceler. Ancak vergi yükümlüsü de verginin 

tespiti ve tahsili için vergi idaresinin ihtiyaç duyduğu delillerin en fazlasına ve en 

doğrusuna sahip olduğundan, yükümlüye de çeşitli ödevler yüklenmiştir. 

Türk vergi hukuku öğretisinde re’sen araştırma ilkesi yalnızca yargılama 

aşamasına ait bir ilke olarak kabul edilmektedir. Oysa kanımızca bu ilke yukarıda 

belirtiğimiz üzere vergilendirme aşamasında da vergi idaresine bu yönde yetki ve 

görev yüklemektedir. Bu yetki ve görev örneğin Alman Mali Kanunu’nda
69

 (AO 

m.88) açıkça tanınmıştır:  
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“Araştırma ilkesi” başlıklı AO m.88 c.1’e göre: 

Vergi idaresi dosyadaki olayları re’sen araştırır. İncelemenin türünü ve 

kapsamını re’sen belirler, katılımcıların sundukları delillerle bağlı değildir. Bu 

görevin kapsamı somut olayın koşullarına göre belirlenir
70

.  

Türk Vergi Hukuku’nda idareye re’sen araştırma yetki ve görevi bu denli 

açıklıkla verilmemişse de VUK’un 3’üncü maddesi ile inceleme, yoklama, arama ve 

bilgi toplama yollarına ilişkin maddeleri, bu ilkenin idari aşamada da geçerli olduğu 

yönündeki savımızı doğrulamaktadır.  

Türk Vergi Hukuku’nda vergi idaresinin re’sen araştırma yetkisinin, aynı 

zamanda re’sen harekete geçme yetkisi ile birlikte kullanıldığını belirtmek gerekir.  

Örneğin Alman hukukuna göre, vergi yükümlüsünün verdiği bilgi ve 

beyanların eksik ya da yanlış olduğuna ilişkin gerekçelendirilebilir objektif bir 

şüphenin varlığı halinde, idarenin re’sen araştırma ihtiyacı ortaya çıkar. Bu durumda, 

olayın şartlarına göre açık olmayan, tereddütlü, tutarsız, eksik olan, kısaca vergiyi 

doğuran olayın doğru bir şekilde tespiti için gerekli görülen tüm hususların 

araştırılması gerekir
71

.  

Oysa Türk hukukunda vergi idaresinin vergisel olayları re’sen araştırmaya 

başlaması, herhangi bir nedene ya da şüpheye bağlı değildir. Diğer bir deyişle idare 

yasal şartları yerine getirmek kaydıyla, yükümlünün nezdinde araştırmaya başlama 

nedenini ispat yükü taşımamaktadır. Önemli olan araştırmanın hukuka uygun 

yapılması ve sonucunda vergi yükümlüsü nezdinde yapılacak işlemin ya da alınacak 
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 Abgabenordnung (AO), http://www.gesetze-im-internet.de/ (Çevrimiçi), 01.12.2014 

      Alman vergi hukuku doktrininde SEER, vergilendirme sürecine ilişkin re’sen araştırma ilkesini, 
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(BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.235) 
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kararın yeterli ve somut dayanağının bulunmasıdır. Örneğin re’sen tarh nedenleri 

idarece ortaya konulmalıdır. Bunun nedeni çalışmamızın 2. ve 3. bölümlerinde daha 

detaylı inceleyeceğimiz, yükümlünün vergi beyannamesindeki bilgilerin doğruluğu 

ve tamlığına güven yönündeki ilk görünüş karinesidir.  

Gerçekten incelenecek yükümlülerin tespitinde başvurulması gereken kriter 

ya da koşullar düzenlenmemiştir. Yalnızca “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik”
72

 m.6/1’de inceleme görevinin yazı ile verildiği; 

inceleme görevi yazılarında, nezdinde inceleme yapılacak kişilere ve konulara ilişkin 

bilgilere, incelemenin türüne, gerekçesine, dönemine ve süresine ilişkin hususlara yer 

verileceği belirtilmiştir. Yargı içtihatları da idarenin re’sen harekete geçme yetkisinin 

bulunduğunu onaylamaktadır: “İdare her zaman, vergi kanunları ile kendisine 

tanınan inceleme yetkisini kullanabilme ve vergilendirilmemiş bir işlem veya gelirin 

tespiti durumunda yeni bir tarhiyat yapma olanağına sahip bulunmaktadır
73

”. Buna 

karşın, yükümlünün temel hak ve özgürlüklerini en fazla sınırlandıran arama yolu 

bakımından ihbar ya da kaçakçılık suçuna temas eden emarelerin bulunması ve sulh 

yargıcının kararı koşulları getirilmiştir. Yani arama yolu bakımından vergi idaresinin 

re’sen harekete geçmesi söz konusu değildir. 

1.2.2.1.2. Yargılama Aşamasında Re’sen Araştırma İlkesi 

Bilindiği üzere, vergi hukuku ile medeni usul hukukunun delillerin 

toplanmasına ilişkin hükümleri arasında bir takım temel farklar bulunmaktadır. 

Çünkü medeni usul hukukunda kural olarak tarafların özel menfaatlerini korumak 

amaçtır. Bu nedenle iddia ve savunmanın ispatına yarayan delillerin yargılamadan 

önce ya da yargılama sırasında toplanmasını taraflara bırakmak kural olarak doğru 

görünür
74

.   
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Medeni usul hukukunda dava malzemesinin taraflarca getirilmesi gerektiğini 

ifade eden taraflarca getirilme ilkesi egemendir
75

.  Dava malzemesinin taraflarca 

getirilmesi ilkesi, karara etkili olayları kimin araştıracağı, toplayacağı, davaya 

getireceği ve delillerin ikamesinden kimin sorumlu olacağı ile ilgilidir. 6100 Sayılı 

HMK’nın “Taraflarca Getirilme İlkesi” başlıklı 25.maddesine göre; kanunda 

öngörülen istisnalar dışında, yargıç, iki taraftan birinin söylemediği olayları 

kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi 

bulunamaz. Kanunla belirtilen durumlar dışında, yargıç, kendiliğinden delil 

toplayamaz. Ancak bu ilke, tarafların dava konusu üzerinde serbestçe tasarruf 

etmelerinin mümkün olmadığı davalarda; örneğin, kişilik haklarını koruyan davalar, 

boşanma ve ayrılık davaları, babalık davaları, evlenmenin butlanı, nüfus kayıt 

düzeltme davalarında uygulama alanı bulmamaktadır. Bu davalarda re’sen araştırma 

ilkesi geçerlidir
76

. 

Taraflarca getirilme ilkesinin esas olduğu bir hukuk davasının kazanılması ve 

kaybedilmesi tarafların ileri sürdüğü ve uyuşmazlığın çözümünde hukuki değer 

taşıyan olayların ispatlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla, bir kimse açmış olduğu davada 

gerçekte ne kadar haklı olursa olsun eğer ispat konusunda kendisine düşeni yerine 

getiremezse veya davasını dayandırdığı olguları ispat eder ancak davalı bunların 

aksini ispat ederse, sonuçta davayı kaybeder
77

. Aynı şekilde davalının da ileri sürülen 

iddialara karşı koyabilmesi için savunmasını dayandırdığı olguları ispatlaması 

gerekir
78

.  

Hukuk yargılama usulünden farklı olarak, idari yargılama ve vergi yargılama 

usulünde davayı yargıç yönetmektedir
79

. Bu bağlamda, vergi yargıcı, kendiliğinden 

iddia ve savunmayı ispata yarayan bir durumu dikkate alabileceği gibi, tarafların ileri 
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sürmediği bir durumun ispatına da karar verebilir, bu noktada taraflardan ve üçüncü 

kişilerden delil toplayabilir
80

.  

Re’sen araştırma ilkesi
81

 ya da yöntemi
82

, biçimsel delillerle bağlı olarak 

ortaya çıkarılması mümkün olmayan maddi gerçeği arayan yargılamalarda 

benimsenen ve uygulanan bir ilkedir
83

. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu re’sen araştırma ilkesini
84

 şu şekilde 

tanımlamıştır: “Bu ilke uyarınca idari yargı yerleri, 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 olayı 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. Bu tür inceleme ve araştırmaların re’sen inceleme 
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yetkisinin gereği olarak yapılması, idari yargı yetkisinin kullanımına 2577 Sayılı 

Yasanın 2’inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen sınırlamaya aykırı değildir.
85

”  

Yargıcın yetkisi; delillerin re’sen araştırılması yanında; uyuşmazlık konusu 

olayın hukuki nitelendirilmesinin yapılmasını
86

, olaya uygulanması gereken hukuk 

kuralının belirlenmesini ve sonuçta hukuki çözüme varmak yönlerinden tam bir 

yetkiye sahip olunmasını
87

, tarafların iddia ve savunmalarında değinmedikleri 

olayları araştırmayı
88

 da kapsamına almaktadır.  

Re’sen araştırma ilkesi, vergilendirme aşamasından farklı olarak, idari 

yargılama ve vergi yargılaması açısından mevzuatta açıkça yer almaktadır. 

İYUK’un 20. maddesine göre, “Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri 

bakmakta oldukları davalara ait incelemeyi kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler 

belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin 

verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler.
89

” 

VUK’un 3’üncü maddesinin “B” bendinde yer alan hüküm, kanımızca 

yargılama aşamasında da geçerli olduğundan, bu hüküm de vergi yargıcının, 

temeldeki maddi gerçeği saptaması ve bunun için de re’sen araştırma yapmasını 

gerektirmektedir 
90

.  

Yargıcın re’sen araştırma yapıp yapmama konusunda takdir yetkisi mevcut 

değildir
91

. Diğer bir deyişle re’sen araştırma, yargıcın hem yetkisi hem de 

görevidir
92

. Maddi gerçeğin tespiti ya da adil yargılanmanın sağlanması için re’sen 

araştırma yapılması gerektiği halde yapılmaması hukuka aykırıdır. Nitekim Danıştay 
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uygulamasında maddi olay hakkında yeterince inceleme ve araştırma yapılmaksızın 

karar verilmesi, bozma sebebi sayılmaktadır
93

. 

Karşılaştırmalı vergi hukukunda da, uyuşmazlık vergi mahkemesi önüne 

geldiğinde, genel olarak mahkeme tarafların sundukları deliller ile bağlı olmayıp, 

delilleri re’sen araştırabilir ve serbestçe değerlendirir
94

. 

Danimarka’da ise mahkeme tarafların sunduğu delillerle bağlıdır. Bu açıdan, 

yargısal denetimin kapsamı sınırlandırılmıştır. Mahkeme yalnızca sunulan delillere 

bağlı olarak karar verir
95

.  

1.2.2.2. Re’sen Araştırma İlkesinin Kabul Nedenleri 

Devletin, sosyal ve demokratik bir hukuk devleti olarak görevlerinin 

finansmanını sağlamaya çalıştığı, bunu yaparken bir yandan da kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerine müdahalede bulunduğu vergilendirme alanında, en ufak keyfilik 

önemli ihlaller ve sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle vergiyi doğuran olayın 

hukuksal biçimlerinin de ötesine geçilerek gerçek özünün saptanması ve idarenin 

hukuka uygun davranmasının sağlanması için yargıcın her türlü delili kendiliğinden 

araştırması büyük önem taşımaktadır
96

. 

Görüldüğü üzere vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesinin kabul edilmiş 

olması idari aşamada vergi idaresinin, yargılama aşamasında yargıcın, vergisel 

durumları re’sen araştırma yetkisiyle donatılmasını gerektirmektedir
97

.  

Bu ilkenin idari yargılamada geçerli olmasının bir diğer nedeninin, idare ile 

kişiler arasındaki eşitsizliğin giderilmesi olduğu belirtilmektedir. Üstün yetkiler 

kullanan ve çoğu kez uyuşmazlığın çözümü için gereken bilgi ve belgelere sahip olan 
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idarenin bu üstünlüğünün davacılar bakımından yaratacağı sakınca bu yolla 

giderilmektedir. Böyle bir güç dengesizliği durumunda, davanın sonuçlanması 

bakımından gerekli olan incelemelerin yapılması ve delillerin toplanması ile ilgili 

tüm yetkiler yargıç tarafından kullanılır
98

. Re'sen araştırma ilkesinin hukuksal 

dayanağı olan İYUK m.20'nin 1982 yılında yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde, bu 

ilkeyi günümüzde idari yargılama ve vergi yargılaması alanında da temel ilke 

konumuna gelmiş olan adil yargılanma ilkesi ile birlikte değerlendirmek 

gerekmektedir. Diğer bir deyişle günümüzde re'sen araştırmanın silahların eşitliği 

ilkesi bağlamında adil yargılamanın gerçekleşmesi aracı olarak ele alınması isabetli 

olacaktır. 

Re’sen araştırma ilkesinin kabulünün bir diğer nedeni olarak idari yargı ve 

vergi yargısı faaliyetinin uzun vadede hukuk devleti olma ile kastedilen amacı 

gerçekleştirme yolunda bir araç olması gösterilmiştir
99

. Diğer bir deyişle amaç 

idarenin hukuk sınırları içinde tutulmasıdır
100

. Gerçekten vergi davaları sadece 

kişilerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olmayıp, idarenin hukuka uygun 

davranmasını sağlama amacını da taşımaktadırlar
101

. Buna karşın, hukuk devleti 

olma amacının salt vergi yargılaması ya da idari yargılamada değil, tüm yargılama 

disiplinlerinde mevcut olduğu açıktır. 

Kanımızca re’sen araştırma ilkesinin benimsenmesinin temel nedeni bu 

ilkenin benimsendiği disiplinlerin kamu hukuku disiplini olmasıdır. Re’sen araştırma 

usulünde yargıç vicdani kanaatine göre tesis edeceği hüküm ile kamu düzenini 

korumaya çalışır; vicdani kanaate ulaşırken yargıcın tarafların iddia ve istemleri ile 

bağlı tutulmaması gerekir
102

. Nitekim özel hukukta da kamusal yararın gerektirdiği 

hallerde bu ilke kabul edilmektedir
103

.  
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Re’sen araştırma ilkesi, delillerin sayı olarak sınırlanmasına ve 

değerlendirilmesinin kısıtlanmasına engel olan, delil serbestliği ve takdiri delil 

sisteminin varlığını gerektirir
104

. Maddi gerçeği araştırma zorunluluğu nedeniyle 

yargıç ulaşılabilen en iyi delili elde etmelidir. Bu nedenle mahkeme, uyuşmazlığı 

çözerken elde ettiği delilleri sağlamlık, güvenilirlik gibi çeşitli nitelikleri açısından 

değerlendirmek zorundadır
105

.  

Görüldüğü üzere, re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu yargılamalarda ve 

bu kapsamda vergi yargılamasında, davanın kazanılması ya da kaybedilmesi 

sonucunu doğuran, yalnızca tarafların ispat konusunda kendilerine düşeni yerine 

getirmemeleri olmayabilir. Vergi yargıcı maddi gerçeğe ulaşmak için taraflardan 

bağımsız olarak davanın maddi temelini aydınlatmak ve bunun için gerekli bütün 

olayları ve delilleri yargılamaya getirmek ve incelemek zorundadır. Bu durumda 

davanın sonucunu belirleyen yalnızca tarafların ispat çabaları değil, aynı zamanda 

yargıcın re’sen araştırma faaliyetinin sonuçları olmaktadır. Bu hususta vergi 

yargılaması hukuk yargılamasından ayrılmaktadır
106

. 

1.2.2.3. Re’sen Araştırma İlkesinin Kapsamı: Delillerin Temini 

Re’sen araştırma kavramı, yargıcın dava dosyasını, kamu düzenine ilişkin 

hususları incelemesinden farklı ve geniş kapsamlıdır
107

. Re’sen araştırma faaliyeti, 

maddi olayın araştırılması ve maddi gerçeğe ulaşılması için dava dosyasında yer 

almayan bilgi ve belgelere yargıç tarafından ulaşılmaya çalışılmasını ifade eder
108

. 

Görüldüğü üzere, re’sen araştırma maddi olayın araştırılması için gerekli delillerin 
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temini ile ilgilidir. Re’sen araştırmayı hukuki nitelendirme ile ilişkilendiren görüşlere 

ve yargı kararlarına
109

 katılamıyoruz. 

Re’sen araştırma ilkesinin yalnızca “kamu düzenine ilişkin hususlar” ile ilgili 

olmadığı düşüncemiz yanında, aynı şekilde “usul hukukuna ilişkin hususlar” 

bakımından değil, ayrıca ve esasen “maddi olayların varlığının/yokluğunun tespiti” 

ile ilgili olarak yargı yerine yetki verdiği görüşündeyiz. Bizim görüşümüzün aksi 

yönündeki bir Danıştay kararına göre, “İdari yargıdaki dava süreleri maddi hukuku 

değil, usul hukukunu ilgilendiren bir nitelik taşıdığından, dava süresinin geçirilip 

geçirilmediği hususunun idari yargı yerince re’sen araştırılması gerekmektedir”. 

Başka bir ifade ile dava açma süresi kamu düzenini ilgilendirmektedir. Karara göre, 

“re’sen araştırma ilkesi yalnız yargılama usulüne ilişkin kurallara özgüdür”
110

.  

Bu karar kanımızca iki yönden eleştiriye açıktır. Birincisi re’sen araştırma 

ilkesinin yalnızca usul hukukuna ilişkin hususları kapsamına aldığının ifade 

edilmesidir. İkincisi ise kararda “dava açma süresinin kamu düzenini ilgilendirdiği”, 

dolayısıyla re’sen araştırılması gereken hususların yalnızca kamu düzenine ilişkin 

hususlar olarak ifade edilmesidir. Her iki tespit bir arada belirtilirse, karara göre, 

kamu düzenine ve yargılama usulüne ilişkin olmayan hususların re’sen araştırılması 

gerekmemektedir. Oysa yukarıda ifade edildiği üzere, mahkeme tarafından kamu 

düzenini ilgilendiren hususların re’sen dikkate alınması medeni yargılama 

hukukunda da her halde söz konusu olup, re’sen araştırma ilkesi ile ilgili değildir. 

Re’sen araştırma ilkesi davada maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için mahkemenin 

tarafların sunduklarından bağımsız olarak, delilleri kendiliğinden araştırması 

anlamına gelir. 

Diğer yandan, re’sen araştırma gerekli delillerin temini ile ilgilidir, yoksa bu 

yetkinin kullanımıyla yargılamaya yeni maddi olayların getirilmesi söz konusu 

değildir. Dolayısıyla ceza yargılaması hukukunda olduğu gibi vergi yargılaması 

hukukunda da yargıç yargılamaya yeni olaylar sokamaz
111

. Ayrıca yargı yerlerinin 
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kendiliğinden yapacakları incelemeler idare tarafından yapılan işlemlerin hukuka 

uygunluğunu tespit içindir. Çalışmamızda daha detaylı olarak inceleyeceğimiz üzere 

kanımızca aksi yönde uygulamalar söz konusu olsa da yasanın idareye yüklediği 

ancak somut olayda idarenin yerine getirmediği görevleri “re’sen araştırma” adı 

altında yapmak idarenin yerine geçme anlamına gelir ve hukuka aykırılık içerir. 

Re’sen araştırma ile amaçlanan, gerçekleşmiş ve uyuşmazlık konusu olayla ilişkisi 

bulunan olayların delillerinin teminidir. 

1.2.2.4. Re’sen Araştırma Yetkisinin Kullanımı 

Yargıç re’sen araştırma yetki ve görevini; tarafların iddia ve savunmalarının 

doğruluğunun saptanması amacıyla gerekli her türlü belge ve bilginin, bu belge ya da 

bilgiye sahip olduğu düşünülen taraftan ya da ilgili kişi ve kuruluşlardan “ara kararı” 

ile istemek, keşif yapmak, teknik ve özel bilgi isteyen konuların açıklığa 

kavuşturulması için bilirkişiye başvurmak
112

, istem olmaksızın re’sen duruşma 

yapmak
113

 gibi yöntemlerle kullanmaktadır. 

Yargıç, davayı çözmeye yetecek derecede kanaat elde edinceye kadar hem 

davanın taraflarının getirdikleri her türlü delili, hem de re’sen araştırmayla dosyaya 

dâhil ettiği delilleri inceleyecek, bu deliller kendisinde bir kanaat oluşturmadığı 

takdirde aynı konuda tekrar tekrar incelemelerde bulunabilecek, mesela ikinci ya da 

üçüncü kez keşif ya da bilirkişi incelemesine karar verebilecektir
114

. 
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incelemesi için davacıdan istenen taşıt ücretinin yatırılmadığından ve mahkemenin kendiliğinden 

bilirkişi incelemesi yaptırma olanağı bulunmadığından söz edilerek dava reddedilmiştir. İYUK’un 

yollamada bulunduğu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 415. Maddesinde (…) “Tayin 

olunan müddet için muameleye ait masraf tediye olunmaz ise, ileride icab edenlerden istifa 

olunmak şartı ile devlet hazinesinden tediye olunmasına karar verilebilir” hükmü yer almıştır. 

Sözü edilen madde hükmü karşısında mahkemenin re’sen bilirkişi incelemesi yaptırma imkanı 

bulunmadığı yolundaki gerekçe yerinde değildir…” Dnş.7.D., E.85/91, K.85/483, 15.2.1986; 

Aktaran,  GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.345, Ayrıca, bkz. Dnş.3.D., E.1989/3460, 

K.1990/3569, 25.12.1990, Dnş.6.D., E.1994/3089, K.1995/925, 9.3.1995. 
113

 Celal KARAVELİOĞLU, İdari Yargılama Usulü Kanunu, 6.Bs., Ankara, 2006, s. 636. 
114

 ŞENLEN SUNAY, a.g.e,  s.35 
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Re’sen araştırma yetki ve görevi, İYUK m.20 uyarınca, Danıştay, bölge idare 

mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yapılan ilk derece 

yargılamasına ilişkindir
*
. 

İYUK’un 20’inci maddesine göre, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare 

mahkemeleri ve vergi mahkemeleri re’sen araştırma ilkesi ile bağlıdır.  6545 Sayılı 

Kanun’un 17’inci maddesiyle söz konusu hükümde yapılan değişiklikle bölge idare 

mahkemelerinin de açıkça re’sen araştırma yetkisinin bulunduğu belirtilmiştir.  

İYUK m.45’e göre, “Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk 

derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar 

verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi 

yaparak aynı kararı verir. Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını 

hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece 

mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu halde bölge idare mahkemesi işin 

esası hakkında yeniden bir karar verir…” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, bölge 

idare mahkemelerinin istinaf incelemesinde re’sen araştırma yetki ve görevi 

bulunmaktadır
115

.  6545 Sayılı Kanun ile değişen bu hükümde, değişiklikten önce 

maddede yer alan incelemenin “evrak üzerinde” yapılacağı ibaresine de yer 

verilmediği de dikkat çekmektedir. 

2577 Sayılı Danıştay Kanunu’nun 49’uncu maddesi ise Danıştay’ın re’sen 

araştırma yetkisini düzenlemektedir. Aynı Kanun'un 61'inci maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince Danıştay Savcısı da bu yetkiyi Danıştay Başkanlığı aracılığıyla kullanır. 

Ancak Danıştay’ın re’sen araştırma yetki ve görevi, yalnızca ilk derece yargı yeri 

olarak baktığı davalar için söz konusudur. Danıştay’ın, temyiz yolunda re’sen 

araştırma yapma yetkisinin bulunmadığı görüşündeyiz
116

. Diğer bir deyişle Danıştay 

                                                           
*
 Bu yetki, yargılama tek yargıçla yapılıyor ise bu tek yargıç tarafından, heyet halinde yapılıyor ise 

mahkeme başkanı tarafından veya mahkeme başkanının görevlendireceği ve naip üye olarak 

adlandırılan bir üye yargıç tarafından kullanılır. 
115

 Bölge idare mahkemesinde “itiraz” yolunda yapılan incelemelerde de mahkemenin re’sen 

araştırma yetkisinin bulunduğu yönünde, bkz. ASLAN, a.g.m., s.57 
116

 Kazım YENİCE, Yüksel ESİN, İdari Yargılama Usulü, Ankara, 1983, s. 539 – 540. “Zira 

Danıştay, temyizen incelediği davalarda, maddi vakıalar hakkında ilk derece mahkemesince 

edinilen bilgiyi yeterli görmezse, kararı bozar ve inceleme eksikliği giderildikten sonra yeniden bir 



35 

 

temyiz aşamasında kural olarak tarafların sundukları dışında delil araştırması 

yapmamalıdır. Zira temyiz incelemesi sonucunda, incelenen kararın hukuka aykırı 

olduğuna karar verilirse, davanın esasına girilmemekte, dosya kararı veren 

mahkemeye geri gönderilmektedir. Yani temyiz incelemesi niteliksel olarak, maddi 

sorundan ziyade hukuki sorunun incelendiği bir aşamadır. Diğer yandan, uyuşmazlık 

konusu olayı doğrulamak amacıyla ileri sürülen delillerin hukuka uygun olup 

olmadığına ilişkin karar, temyiz denetiminin sınırları içindedir
117

. Çünkü somut 

uyuşmazlıkta delilin hukuka uygun olup olmadığına ilişkin yanlış belirleme yasaya 

aykırılık teşkil eder. Örneğin, aynı hususa ilişkin farklı delillerden birinin yargıç 

tarafından tercih edilmesi durumunda, bu tercihin gerekçelerinin yüksek mahkeme 

tarafından ikna edici bulunmaması nedeniyle kararın bozulması söz konusu olabilir. 

Delillerin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ise re’sen araştırmayı 

gerekli kılabilecektir. Ancak bu durumda Danıştay, re’sen araştırmayı bizzat 

tamamlamayacak, araştırmanın yapılmadığını ya da eksik yapıldığını kararında 

belirterek, dosyayı kararı veren mahkemeye gönderecektir. 

Araştırmanın eksik/yetersiz bulunması
118

; ya da temin edilen delillerin 

değerlendirilmesine ilişkin hukuka aykırılıklar
119

, kararın bozulmasına yol 

açmaktadır.  

                                                                                                                                                                     
karar verilmek üzere dosyayı ilk derece mahkemesine gönderir; yoksa kendisi maddi olaylar 

hakkındaki araştırma eksikliğini gidererek nihai kararı vermez”. YENİCE, ESİN, a.g.e., s.539-

540, Celal KARAVELİOĞLU, İdari Yargılama Usulü Kanunu Şerhi, 4.Bs, Trabzon, 1999, 

s.636; Çağdaş Evrim ERGÜN, “Vergi Yargılamasında Re’sen Araştırma İlkesi”, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S:2, C:55, 2006, s.(65-90), s.73. 
117

 KURU, a.g.e,  s.1338, YILDIRIM, a.g.e,  s.278 
118

 Örneğin: Uyuşmazlığın çözümünün mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasını zorunlu 

kıldığı gerekçesiyle verilen bozma kararı için bkz. Dş.14.D., E.2012/1672, K.2014/7044, 

25.06.2014;  Dava konusu işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi sırasında mahkemelerce 

re`sen araştırılması gereken hususların bulunduğu ve temyiz incelemesi yapan Danıştay Beşinci 

Dairesince hangi konuların araştırılması gerektiğinin bozma kararında açıkca belirtilmesine karşın, 

mahkemece dairenin bozma kararında öngörülen ve araştırılması gerekliliği Kurulca da kabul 

edilen konular araştırılmadan, verilen kararın usule ve hukuka aykırı olduğu yönünde bkz. 

Dş.İDDGK, E1993/279, K.1993/654, 24.12.1993. Takdir komisyonunca takdir edilen matrahın 

yasada tanımlanan emsal bedeline uygun olup olmadığının araştırılması gerektiği gerekçesiyle 

verilen bozma kararı için bkz. Dş.7.D., E.1989/4075, K.1993/2065, 20.5.1993. Taraflar arasında 

uyuşmazlık doğuran tarhiyat, yükümlünün defter ve belgelerinde gösterdiği dokuma tezgahı 

fiyatlarının, ticaret ve sanayi odasınca bildirilen fiyattan düşük gösterilmesi nedeniyle 

uygulandığından, yükümlünün ticaret ve sanayi odasınca fiyatları bildirilen tezgahların, imal ve 

satışı yapılan tezgahlara teknik, fonksiyonel ve ekonomik açıdan benzemediği için tarhiyata bu 
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Örneğin, bir Danıştay kararında, bazı şirketlere hafriyat, dolgu ve stabilize işi 

taahhüdünde bulunan davacı adi ortaklığın beyan ettiği hasılatı elde etmek için bazı 

giderleri bulunması doğal olduğundan, gerçek gelirin vergilendirilmesi ilkesi 

gereğince söz konusu giderlerin tutarının tespiti için mahkemece yaptırılacak bilirkişi 

incelemesi sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu konuda herhangi bir 

inceleme yaptırılmadan, gider belgelerinin içeriği itibarıyla yanıltıcı olduğundan 

bahisle tarhiyata karşı açılan davanın reddinde hukuka uygunluk bulunmamıştır
120

. 

Bir görüşe göre uyuşmazlığın çözümü için edinilmesi zorunlu olan bilgiye, 

İYUK’un yargıca vermiş olduğu re’sen araştırma yetkisi kullanılarak, çıkarılacak bir 

ara kararla ulaşılması mümkün ise bilirkişiye ya da keşfe başvurulmaması gerekir. 

Zira bu durumda usul ekonomisine aykırı hareket edilmiş olunur
121

.  

Kanımızca yargıcın, re’sen araştırmanın –aşağıda inceleyeceğimiz- sınırlarına 

uymak kaydıyla, gerçek mahiyet konusunda vicdani kanaate ulaşıncaya kadar delil 

araştırabileceğini kabul etmek gerekir. Ancak elbette re’sen araştırma yetkisini 

kullanımının yargılamanın makul sürede tamamlanmasını engelleyecek şekilde 

ölçüsüz olması tarafların “adil yargılanma hakkı” çerçevesinde tartışılabilecektir. Bu 

husus aynı zamanda Anayasa’nın 141’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında 

                                                                                                                                                                     
fiyatların esas alınamayacağına ilişkin iddialarının doğruluk derecesi yönünden bilirkişi incelemesi 

yaptırılmaksızın sonuca ulaşılması ve bu tür incelemenin yargı yerinin idarenin yerine geçmesine 

yol açacağı görüşüyle verilen direnme kararında hukuka uygunluk bulunmadığı yönünde bkz. 

Dş.VDDGK, E.1995/209, K.1997/124, 21.02.1997 
119

 Örneğin davacıya verilmiş olan arama ve işletme ruhsatı ile işletme izninin iptali istemiyle açılmış 

davada; çözümü hukuk dışında özel ve teknik bilgiyi gerektiren durumlarda bilirkişi incelemesine 

başvurulacağından, konunun ilgisi nedeniyle bilirkişiler arasında bir maden mühendisinin 

bulunmasının gerekli olduğu yönündeki karar için bkz. Dş.8.D., E.2013/91, K.2013/9297, 

03.12.2013 
120

 Ancak ilgili vergi mahkemesi bozma kararına uymamış, E:2000/437, K:2000/440 sayılı kararıyla; 

adi ortaklık adına ortaklardan ...'ın, faturaları düzenleyen kişileri tanımadığını, anılan faturaların 

sahte olup olmadığını bilmediğini ve araştırmadığını ifade ettiği, bu beyanın, yapılan işin iktisadi, 

ticari ve teknik icaplara uygun olmayan gayri samimi ve kendi içinde çelişkili olup, söz konusu 

faturaların gerçek işlemler karşılığında alındığını kanıtlamaktan uzak olduğu, dolayısıyla ihticaca 

salih olmadığı mahkemelerince de kabul edilen defter ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi 

yaptırılmasının düşünülemeyeceği, öte yandan aynı nedenlerden dolayı adi ortaklık adına yapılan 

katma değer vergisi tarhiyatına karşı açılan davanın reddi yolunda mahkemelerince verilen karara 

karşı yapılan temyiz başvurusunun Danıştay Dokuzuncu Dairesince reddedildiği gerekçesiyle 

kararında direnmiştir (Dş.VDDGK, E.2000/295, K.2001/69, 09.02.2001) 
121

 Ersan ÖZ, Süleyman ALBAYRAK, “Vergi Yargısında Bilirkişilik”, Türkiye Adalet Akademisi 

Dergisi, C:1, Y:1, S:3, Ekim 2010, s.(75-92), s.78 
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düzenlenmiştir. Bu hükme göre, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 

sonuçlandırılması, yargının görevidir
*
.  

Öte yandan "gerçeğin araştırılması" da usul ekonomisi kadar, hatta asıl amaç 

olduğuna göre daha çok gereklidir. Dolayısıyla çabukluk ve ucuzluk uğruna, 

gerçeğin araştırılmasından fedakârlık edilmemelidir. Bu bağlamda mahkemenin 

re’sen araştırma yetkisini bu anlamda sınırlamak yerine, temin edilen delillerin 

büyük bölümünün vergi idaresinden olduğu dikkate alındığında, delillerin elektronik 

ortamda temin edilmesinin sağlanması gibi daha uygun yollara başvurulması isabetli 

olabilir
122

.  

Re’sen araştırma yetkisi, yargılamanın başından nihai kararın verilmesine 

kadar kullanılabilir
123

. Vergi yargılamasında da delillerin öncelikle davanın 

taraflarınca sunulması beklenir. Ancak mevcut deliller maddi olayı aydınlatmaya 

elverişli değilse re’sen araştırma yetkisi kullanılarak delil temini yoluna gidilir. Buna 

karşın uygulamada davacının idari işlemin hukuka aykırılığının sebebini ileri 

sürmese dahi işlemin hukuka uygun olup olmadığı re’sen araştırılmaktadır. Yani 

re’sen araştırma yetkisi dosyanın tekemmül ettirilmeden önce de 

kullanılabilmektedir. 

Bir görüşe göre, tarafların uyuşmazlığı mahkeme önüne getirmeleri ve bunun 

kapsamını belirlemeleri yanında, davanın devamı esnasında uyuşmazlık konusuna 

ilişkin olayları ve iddiaları noksansız ve gerçeğe uygun olarak delilleri ile birlikte 

ortaya koymak hakları ve yargılamaya katkıda bulunmak, mahkemeye yardımcı 

olmak görevleri vardır
124

.  

Kanımızca yargıcın re’sen araştırma yetki ve görevinin bulunması, yalnızca 

işleme karşı dava açılmasını gerekli ve yeterli kılar. Çünkü yargıç sahip olduğu 

                                                           
*
 İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndan farklı olarak HMK’nın 30’uncu maddesinde özel olarak 

yargıcın, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider 

yapılmamasını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. 
122

 Detaylı bilgi için bkz. Şükrü SAY, “Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Bilgi ve 

Belgelerin Elektronik Ortamda Temin Edilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C:85, S:5, Y:2011, 

s.155 
123

 ŞENLEN SUNAY, a.g.e,  s.12 
124

 KARAKOÇ, Delil Sistemi, s.61 
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re’sen araştırma yetkisine dayanarak gerekli her türlü araştırmayı, taraflardan bu 

konuda bir talep gelmese dahi, kendiliğinden yapacaktır
125

. 

Ancak re’sen araştırma ilkesinin varlığı, tarafların ispat çabasını elbette 

gereksiz ya da değersiz hale getirmez. Tarafların davayı kaybetmemeleri için iddia 

ve savunmalarının dayandığı olguları açıklığa kavuşturmaları vergi yargılamasında 

da gereklidir.  

Nasıl ki hukuk yargılamasında yargıcın delillerin yönetiminde tamamen pasif 

kalmasının çeşitli sakıncaları olabilecekse
126

, vergi yargılamasında da yargıcın re’sen 

araştırma yetkisinin sınırsız olduğunu ve tarafların tamamen pasif kalmasını kabul 

etmek sakıncalı olabilecektir.  

Diğer yandan, tarafların mahkemeye yardımcı olma ödevleri, mahkemenin 

re’sen araştırma yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
127

. 

1.2.2.5. Vergi Yargısında Re’sen Araştırma İlkesinin Sınırları 

1.2.2.5.1. Hukuka Uygunluk Denetimi 

Vergi yargısı organlarına geniş bir yetki ve görev yükleyen re’sen araştırma 

ilkesi, yukarıda da belirttiğimiz üzere, sınırsız değildir
128

. 

Re’sen araştırma yetkisine sınır çizen kurallardan biri, Anayasa’nın “yargı 

yolu” başlıklı 125’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkraya 

göre, yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile 

                                                           
125

 ŞENLEN SUNAY, a.g.e, s.20 
126

 Örneğin kamu gücü kullanılmadan toplanamayan delillerin temininde, tarafların delillerin 

toplanmasına ilişkin yetkilerini kötüye kullanmalarının ya da faydasızlığı açık delillerin 

sunulmasının davayı gereksiz yere uzattığı hallerde yargıcın müdahalesi gereklidir. BELGESAY, 

İsbat Teorisi, s.19 
127

 KARAKOÇ, Delil Sistemi, s.62. 
128

 Re'sen araştırma yetkisinin tek sınırının, aşağıda inceleyeceğimiz İYUK m.20/3-4'te yer alan, 

yazarın deyimiyle "gizlilik ilkesi" olduğu yönündeki görüş için bkz. Pelin UYANIK, Rekabet 

Hukuku Açısından Delil, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara 2003 (Çevrimiçi), 

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT/1/Documents/Uzmanl%C4%B1k+Tezi/tez34.pdf,  

06.03.2015, "İdari yargılamanın en önemli özelliği, İYUK md. 20/1-2'de bahsedilen idari yargı 

hakiminin, sahip olduğu re'sen araştırma yetkisidir. Bu hükme göre bir hukuk hakiminden farklı ve 

kapsamlı görev sahibi olan idari yargı hakiminin re'sen araştırma yetkisinin tek sınırı, İYUK md. 

20/3-4'te yer alan idari usulün diğer bir özelliği olan gizlilik ilkesidir." 

http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT/1/Documents/Uzmanl%C4%B1k+Tezi/tez34.pdf
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sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. İdari faaliyetin 

yerinde, etkin ve verimli biçimde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi yerindelik 

denetimi, hukuka uygun yapılıp yapılmadığının denetimi ise hukuka uygunluk 

denetimidir
129

.  

Yürütme görevinin yasalarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine 

getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini 

kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez
130

. Bu tür bir yetki, kuvvetler ayrılığı ilkesi 

ve idari rejimle bağdaşmaz. Bu nedenle re’sen araştırma ilkesi, idarenin kendi 

yetkisini kullanarak yapmış olduğu inceleme ve araştırmaya dayalı idari işlemden 

kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü için gerekli bilgi ve belgelerin, davaya bakan 

yargı yerine sağlanması amacına yönelir
131

. Yoksa bu ilke idarenin işleminin 

yerindeliğini sorgulama ve yargı organına idarenin yerine geçerek idari işlem tesis 

etme hakkını vermez.  

Hangi durumlarda verilen kararın “idari işlem ya da eylem niteliğinde” 

olduğu konusunda öğretide ve Danıştay kararlarında birlik yoktur. Örneğin bir 

görüşe göre, gerekli veriler açık olarak tespit edilmiş olsa da vergi mahkemesi 

idarenin talebinden daha yüksek bir matrah takdiri yapamaz. Çünkü bu halde idari 

işlem niteliğinde yargı kararı verilmiş olur
132

. Bir diğer görüş ise, mahkemenin takdir 

komisyonunun işlemini iptalle yetinmeyip, takdiri gereken matrah varsa, bunu da 

                                                           
129

 Oğuz SANCAKDAR, “Türk Hukukunda Gerekli Denetimin Yapılmamasına Bağlı Hukuki 

Sonuçlar”, Vergi Hukuku Örneğinde Etkin ve Hukuka Uygun Kamu Denetimi, Ed:Bahri 

ÖZTÜRK, Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, İstanbul, Seçkin, 2010, s.(157-179) s.157.) 
130

 Bu yöndeki kararlar için bkz. CANDAN, İYUK,  s.582: Dnş.VDDGK, E.1989/29, K.1989/120, 

1.12.1989: Takdir komisyonları, 213 sayılı VUKnun 75’inci maddesi gereğince, vergi incelemesi 

yapma yetkisine sahip bulunduklarından, inceleme raporu düzenlenmeden takdire sevk edilen 

konularda, somut verilere dayanarak matrah takdir etmeleri gerektiği; bu şekilde takdir 

komisyonlarınca yapılması gereken incelemenin, yargı yerince yapılmasının İYUK’un 2. 

maddesinin 2. fıkrasına aykırı olduğu hk; Dnş.4.D., E.1985/2799, K.1985/1246, 24.4.1985: 2577 

sayılı Kanunun 20’nci maddesinde öngörülen re’sen araştırma ilkesinin, idarenin uyguladığı, 

ilgilinin de yargı önüne götürdüğü konularla sınırlı olduğu; yargı yerinin, idareye düşen araştırma 

görevini, kısmen veya tamamen üstlenemeyeceği, böyle bir durumun, idarenin yerine geçilmesi 

sonucunu doğuracağı hk. 
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 CANDAN, İYUK, s.583. 
132

 Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Davaları, 2.Bs., Ankara, Oluş Yayıncılık, 2010, s.45. bkz. KUMRULU, 

Yargılama, s.276 vd.; KARAKOÇ, Delil Sistemi, s.71. 
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belirlemesi gerektiği yönündedir
133

. Bizim görüşümüz, vergi mahkemesinin bizzat ya 

da bilirkişi vasıtasıyla takdir komisyonunun “yerine geçerek” matrahı belirlememesi, 

ancak takdir edilen matrahın hukuka uygun olup olmadığını tespit etmesi gerektiği 

yönündedir
134

. Vergi mahkemesince idarece tahakkuk ettirilecek vergi matrahının 

belirlenmesinin hukuka uygunluk denetimini aşacağı düşüncesindeyiz
135

. 

Vergi yükümlüsü şirketin ilişkili bir şirketten emsal değerinden çok daha 

yüksek bir bedelle satın aldığı arsa için ödediği fazladan bedelin örtülü kazanç olarak 

ilişkili şirkete aktarıldığı ve bu suretle kurum kazancının eksik olarak belirlendiği 

gerekçesiyle yapılan tarhiyata karşı açılan bir davada, değer tespiti için mahkemece 

keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, takdir komisyonunun 

taşınmazın sit alanında kaldığını gözeterek belirlediği bedelden daha yüksek bir 

bedel belirlenmiştir. İnceleme elemanının yükümlü lehine hareket ederek takdir 

komisyonunun belirlediği daha yüksek bedeli esas alarak düzenlediği raporun 

hukuka uygun olduğu kanaatine varıldığı karar, Danıştay’ca da onanmıştır
136

. 
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  Bkz. CANDAN, İYUK, s.583; Dnş.4.D., E.1985/2799, K.1985/1246, 24.4.1985: Takdir 

komisyonunca takdir edilen vergi matrahına karşı açılan davada, mahkemenin iptalle yetinmeyip 

takdiri gereken matrah varsa, bunu da belirleyip hüküm altına alması gerektiği hk.; Dnş.7.D., 

E.1984/3570, K.1985/1039, 12.4.1985, Dnş.7.D., E.1984/1525, K.1986/48, 14.1.1986: Vergi 

mahkemelerinin, 2577 sayılı Kanunun 20.maddesinin ilk fıkrası uyarınca, her çeşit incelemeyi 

kendiliklerinden yapacaklarından, ithal eşyanın gümrük vergisine esas kıymetinin, gerektiğinde 

mahkemece araştırılması gerektiği hk.; Dş.VDDGK, E.1986/16, K.1986/18, 14.11.1986: 

Mahkemelerin, 2577 sayılı Kanunun 20. Maddesine göre yapacakları araştırma, soruşturma ve 

bilirkişi incelemesi sonucu kanıya varırken, yasaya aykırı gördükleri takdir komisyonu kararının 

iptali ile yetinmeyip, daha ileri giderek, anlaşmazlığı çözüme ulaştırmaları gerektiği hk.. 
134

  Bu yönde bir karar için bkz. Dş.7.D., E.1989/4075, K.1993/2065, 20.5.1993: "...takdir 

komisyonunca takdir edilen ve uyuşmazlık konusu cezalı tarhiyatın dayanağını oluşturan bedelin, 

3065 sayılı Kanun ile 213 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan maddelerinde tanımı yapılan emsal 

bedeline uygun olup olmadığının tespiti amacıyla yapılacak araştırma sonucuna göre bir karar 

verilmesi gerekirken tarhiyatın yazılı gerekçeyle tamamen terkinine ilişkin mahkeme kararında 

isabet görülmemiştir." (Çevrimiçi), Kazancı İçtihat Bankası, 06.03.2014.   
135

 “Vergi mahkemelerinin tahakkuka vaki itirazın reddine dair işlemlere karşı açılan davalarda, bu 

idari işlemlerin hangi nedenlerle ve ne ölçüde hukuka uygun olduğu belirlemekle yetinmek 

zorunda oldukları; bu belirlemeye göre vergi mahkemelerince kurulacak hüküm fıkrası uyarınca, 

kararda yazılı gerekçeye uygun olarak verginin yeniden hesaplanması yetkisinin gümrük 

müdürlüğüne ait olduğu açık bulunmaktadır. Bu bakımdan; temyize konu kararda, dava konusu 

işlemin hukuka uygunluk denetiminin yapılmasından sonra, idarece tahakkuk ettirilecek verginin 

miktarının da belirlenmesinde, açıklanan Yargılama Hukuku kurallarına uyarlık bulunmamakta ise 

de bu husus, anılan kararın iptale ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte 

görülmemiştir.” (Dnş.7.D., E.2006/5411, K.2008/2261, 16.04.2008)  
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 Dnş.3.D., E.2011/4220, K.2014/5194, 13.11.2014 
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Diğer yandan, mahkemenin uyuşmazlık konusu işlemin ya da eylemin 

hukuka uygun olup olmadığının tespiti için gerekli her türlü incelemeyi yapması 

şarttır. Örneğin, bir kararda, taraflar arasında uyuşmazlık doğuran tarhiyat, 

yükümlünün defter ve belgelerinde gösterdiği dokuma tezgahı fiyatlarının, ticaret ve 

sanayi odasınca bildirilen fiyattan düşük gösterilmesi nedeniyle uygulandığından; 

yükümlünün ticaret ve sanayi odasınca fiyatları bildirilen tezgahların, imal ve satışı 

yapılan tezgahlara teknik, fonksiyonel ve ekonomik açıdan benzemediği için 

tarhiyata bu fiyatların esas alınamayacağına ilişkin iddialarının doğruluk derecesi 

yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın sonuca ulaşılması ve bu tür 

incelemenin yargı yerinin idarenin yerine geçmesine yol açacağı görüşüyle verilen 

direnme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır
137

.  

Re’sen araştırma yetkisi gereğince yargı yeri idari işlemin hukuka aykırılığını 

saptamak bakımından, ileri sürülen iptal sebepleri ile bağlı değildir. Re’sen araştırma 

ilkesinin dayanağı olan hüküm ile [İYUK m.20/1] uyuşmazlığı çözmekle görevli 

yargı yerlerine, dava konusu işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden 

biri ile hukuka aykırılığını saptama yetkisi verilmiştir 
138

. Diğer bir deyişle, 

mahkeme, iptal sebepleri ile bağlı olmayıp, hukuka aykırılık iddiasını re’sen 

yargılayacaktır. 

Ancak işlemin “konu” unsuru açısından bir ayrım yapmak gerekmektedir. 

İdareye takdir yetkisi tanınan hallerde konu unsuruna dayanılarak yargılama 

yapılması idarenin yerine geçme sonucunu doğuracaktır
139

. Örneğin, 6183 Sayılı 

Kanun’un 17’inci maddesi uyarınca vergisel alacaklar bakımından “ihtiyati 

tahakkuk” uygulanması bakımından yetkili idareye takdir yetkisi tanınmıştır. 

Teşebbüsün muvazaalı olduğu yönünde deliller elde ettiği gerekçesiyle ilgili 

teşebbüsün henüz tahakkuk etmemiş vergi borcu üzerinde uygulanmış olan ihtiyati 

tahakkuk işlemi yargılama konusu olduğunda; mahkemece söz konusu ihtiyati 

tahakkuk nedeninin olayda gerçekleşmediği sonucuna varılması halinde, ihtiyati 
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 Dş.VDDGK, E.1995/209, K.1997/124, 21.02.1997 
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 Dş.2.D., E.2004/6213, K.2005/329, 31.01.2005 
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 Dnş.5.D., E.1987/463, K.1988/2820, 30.11.1988 
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tahakkukun bir diğer sebebi olan borçlunun belli ikametgâhının bulunup 

bulunmadığının incelenmesi söz konusu olmamalıdır.  

Diğer yandan “sebep ikamesi” kanımızca yerindelik denetimi kapsamında 

değerlendirilmelidir. Görülmekte olan bir davada, idarece yapılan işleme gerekçe 

gösterilen olayın ya da mevzuat hükmünün maddi olayda uygulanabilir nitelikte 

olmadığının belirlenmiş olmasına rağmen, dosyanın incelenmesi sonucunda başka bir 

olay ya da mevzuat hükmünün dikkate alınmasıyla uyuşmazlığın çözümlenmesine 

idare hukukunda “sebep ikamesi” adı verilmektedir
140

. İdarenin dayandığı sebebin 

hukuka aykırı olması durumunda, yargıcın bu sebebin yerine, idarenin ileri sürmediği 

ama kendisi tarafından keşfedilen hukuka uygun bir sebebi kabul edip edemeyeceği 

yani “sebep ikamesi” idari yargılama bakımından kimi Danıştay kararlarında 

mümkün bulunmuştur
141

.  

İdarenin birden çok seçenekten birisini tercih yetkisinin bulunduğu 

durumlarda, idari yargı organınca yapılacak denetim idarenin tercih ettiği seçeneğin 

ve bunun uygulanmasının hukuka uygun olup olmadığının araştırılması ve 

saptanmasıyla sınırlıdır. İdari yargı organlarının idareyi bu seçeneklerden birisini 

tercihe zorlayacak ya da belirli bir yönde işlem veya eylem tesisine zorunlu kılacak 

biçimde yargı kararı vermeleri ve böylece idari işlemlerin denetiminde “hukuka 

uygunluk sınırını aşarak “yerindelik” denetimine girmeleri Anayasa ve yasa 

kurallarıyla ve idare hukuku ilkeleriyle bağdaştırılamaz
142

.  

Kanımızca “sebep ikamesi”, “idarenin yerine geçme” yasağı kapsamında 

olup, vergi yargılamasında uyuşmazlık konusu idari işlem ya da eylem bakımından 
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 GÖZLER, a.g.e., s.927. 
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 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen bir karara göre, idarenin ileri 

sürdüğü nedenin bir yana bırakılarak dosyadan saptanan nedene göre uyuşmazlığın çözülmesi, 

yani “sebep ikamesi” yapılarak davanın reddedilmesi mümkündür. (Dnş.İDDGK, E.1999/775, 

K.1999/1200, 03.12.1999)  

     X kişisinin görevden alınarak yerine Y’nin atandığı olayda, X’in açtığı dava kabul edilmiş, bunun 

üzerine Y görevden alınmıştır. Y’nin açtığı davada, idare işlemin sebebi olarak, X hakkında 

verilen iptal kararının uygulanması zorunluluğunu değil, Y’nin geçmiş görevinde usulsüz atamalar 

yapmasını göstermiştir. Oysa Y hakkında açılan soruşturmalarda Y’nin bir usulsüz atama 

yapmadığı anlaşılmış, ancak mahkeme X hakkında verilen iptal kararının uygulanmasının zorunlu 

olduğu gerekçesiyle, yani sebep ikamesi yaparak, davayı reddetmiştir. (Dnş.İDDGK, E.1999/775, 

K.1999/1200, 03.12.1999); Aktaran, GÖZLER, a.g.e., s.928 
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 Dnş.5.D., E.87/2389, K.87/1620, 23.11.1987 
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sebep ikame edilmesi mümkün olmamalıdır. Örneğin mahkemenin tarh işleminin 

hukuka aykırı olduğunu tespitle yetinmeyip, tarhiyatın sebebini ve konusunu 

değiştirmesi kanımızca “idarenin yerine geçme” anlamına gelmektedir.  

Vergiyi doğuran olayı ortaya koyan bir tespit yoksa mahkemenin vergiyi 

doğuran olayın tespitine ilişkin bir inceleme ve araştırmaya girmesi söz konusu 

olmamalıdır
143

. Bu bağlamda mahkemenin tarh işleminin hukuka aykırı olduğunu 

tespitle yetinmeyip, tarhiyatın sebebini ve konusunu değiştirmesi “idarenin yerine 

geçme” niteliğindedir. Örneğin mahkemece bir kısım gayrimenkuller için değer artış 

kazancı hesaplanması hukuken mümkün olmayıp, ticari kazancın bulunmadığı tespit 

edildikten sonra yapılması gereken ticari kazanç bulunduğu gerekçesiyle yapılan 

tarhiyatın kaldırılmasından ibarettir
144

. 

Bilirkişinin vergi inceleme raporunda izlenen yöntem ve tekniği değiştirmek 

suretiyle farklı yönteme başvurup rapor hazırlaması ya da inceleme raporunun dışına 

çıkması da doğru değildir
145

.  

Vergi idaresinin re’sen araştırma yetkisinin hukuka uygunluk denetimi ile 

sınırlı olması konusu çalışmamızın ikinci bölümünde, ispat yükü ile bağlantılı ve 

ayrıntılı olarak irdelenecektir. Bu aşamada kısaca, re’sen araştırma çerçevesinde 

yapılan incelemenin kapsamının idari işlemin ve işlemin meydana getirilmesinde 

idarenin izlediği yol ve uyguladığı yöntemlerin hukuka uygunluğuyla sınırlı olması 

gerektiği yönündeki görüşümüzü belirtmekle yetiniyoruz.  

1.2.2.5.2. Taleple Bağlılık 

Re’sen araştırma ilkesinin, yargı yerine tarafların istemediğini veya 

istediğinden daha fazlasını vermek yetkisini sağlayıp sağlamadığı tartışılabilir
*
. 
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  "...Bu açıklamalar karşısında, uyuşmazlık konusu olayda idarece yapılan tarh işleminde, 

mükellefin defter ve belgelerin incelenmesi sonucu düzenlenen tutanakla tesbiti yapılan hususlar 

matrahın hesaplanasında dikkate alınmayarak başka bir yöntem kullanılmışken, Vergi 
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edilen konularla ilgili yeni bir matrah farkı yaratılmak suretiyle, tarh işleminin değiştirilmesinde 
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Konuya idari yargılama açısından bakıldığında; bir görüşe göre, idari 

yargılama hukukunda taleple bağlılık esas olmalı, re’sen araştırma ilkesine feda 

edilmemelidir
146

. Diğer yandan belli durumlarda Danıştay taleple bağlılık ilkesini 

yumuşatabilmektedir. Örneğin bir içtihadı birleştirme kararına göre, bu ilke davanın 

açıldığı tarihte zarar miktarının belirlenmesinin mümkün olmadığı tam yargı davaları 

bakımından uygulanmamalıdır
147

. Diğer bir deyişle, zarar miktarının tespitinin 

mümkün olmadığı hallerde dava dilekçesinde uyuşmazlık konusu miktar 

gösterilmeden tam yargı davası açılabilecektir. Söz konusu kararda; İYUK’ta, 

kişilere iptal ve tam yargı davasını bir arada açma hakkı tanındığı, bu hakkın, somut 

zararın dava dilekçesinde gösterilmesini gerektiren biçimsel kurallarla ortadan 

kaldırılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Karar’a konu dava, bir polis memurunun 

meslekten ihraç cezasına ilişkin kararın iptali ve bu karar nedeniyle yoksun kaldığı 

aylık, yan ödeme gibi haklarının tazminen ödenmesi istemiyle açılmıştır. Vergi 

uyuşmazlıkları açısından da davanın açılması sırasında zararın belirlenmesinin 

mümkün olmadığı hallerde, bu içtihadın uygulanması gerektiği inancındayız. 

Taleple bağlılık ilkesi bağlamında, mahkemenin davacının feragat talebiyle 

de bağlı olduğu açıktır. Davacının dava sonuçlanıncaya kadar talep sonucundan 

tamamen veya kısmen vazgeçmesi yasa ile tanınmış bir hak olup, bu hakkın 

kullanımı tek taraflı irade beyanı ile yapılıp tamamlandığına, ayrıca davalının 

kabulüne de gerek bulunmadığına göre, feragat beyanından sonra davaya bakmakta 

olan mahkemece bu beyanın sadece gerçekten feragat anlamında olduğu ve kanunen 

belirlenen şekilde yapılıp yapılmadığının saptanmasıyla yetinilmesi ve bu 

saptamadan sonra feragat nedeniyle uyuşmazlığın sona erdiğine ilişkin hüküm 

kurulması gerekir. 

                                                                                                                                                                     
* 
  Taleple bağlılık ilkesi, HMK’da açıkça düzenlenmiştir. Bu Kanun’un 26’ıncı maddesine göre; 

yargıç, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. 

Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. Yargıcın tarafların talepleriyle bağlılığı 

ayrıca, her bir istek konusu hakkında ayrı ayrı karar vermesini gerektirir. 
146

 Yahya ZABUNOĞLU, “İdari Yargılama Usulü: Genel İlkeler ve Pozitif Düzenlemeler”, İdarî 

Yargıda Son Gelişmeler Sempozyumu, Danıştay Başkanlığı, Ankara 1982, s.(87-101), s.96-97 
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  Dnş.İBK, E.1983/1, K.1983/10, 29.12.1983.  
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Zira yasa ile tanınmış olan feragat hakkının, yine ancak yasa ile 

kısıtlanmasının mümkün olması nedeniyle, aksine bir hüküm olmaksızın yorum 

yoluyla bu hakkın kısıtlanması mümkün değildir
148

. 

Danıştay bazı kararlarında, iptal davalarında feragat talebini, kamu yararını 

yakından ilgilendiren konularda açılan iptal davaları bakımından özel olarak 

değerlendirmiştir: 

İptal davaları; bireysel hakları ihlal eden, somut, sübjektif nitelikteki idari 

işlemlere veya ortada herhangi bir hak ihlali olmaksızın bireyin menfaat ilgisinin 

kurulabildiği kamu yararını yakından ilgilendiren işlemlere karşı açılabilmektedir. 

Bireysel hakkın ihlaline dayanmayan kamu yararını yakından ilgilendiren konularda 

açılan iptal davaları ise, objektif ve somut nitelikte olup; bütünüyle kamu yararını 

amaçlamaktadır. Bireysel hakların ihlaline dayanan iptal davalarında davacının 

herhangi bir kısıtlama olmaksızın davasından feragat edebileceğinde duraksama 

bulunmamaktadır. 

Buna karşılık, düzenleyici işlemlere karşı ve kamu yararını yakından 

ilgilendiren konularda açılan iptal davalarında, işlemin yürütmesinin durdurulması 

veya iptal kararı verildikten sonra davacıya davadan feragat etme hakkının tanınması, 

kamu yararıyla ve idarenin yargısal denetimi yoluyla hukukun üstünlüğünü sağlama 

amacıyla bağdaşmamaktadır
149

. 

Bu durumda örneğin vergi yükümlüsünün bir genel tebliğin ya da sirkülerin 

iptali talebiyle açtığı davada, işlemin yürütmesinin durdurulması veya iptal kararı 
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Dnş.8.D., E.2011/9473, K.2012/2389, 15.05.2012. Kararda, feragat hakkının ancak "Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununda veya İdari Yargılama Usulü Kanununda" yer alan bir hükümle 

kısıtlanabileceğinin belirtilmiş olduğunu, çeşitli af yasalarında düzenlenen feragat hükümlerinin 

hukuka uygunluğunun tartışılması açısından ayrıca belirtmek istiyoruz. 
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  " İdare Mahkemesince, yapılan yargılama sonucunda, dava konusu işlemin iptaline karar 

verilmiştir. Temyiz isteminin incelenmesi sırasında davacıya davasından feragat etme hakkının 

tanınması, iptal davasının işleyişiyle yani hukuk devleti ilkesinin gereği olarak idarenin 

faaliyetlerinde hukuka uygunluğun sağlanması amacıyla, dolayısıyla kamu yararıyla 

bağdaşmayacaktır". (Dş.10.D., E.2011/7268, K.2012/3343, 05.07.2012); Kararın düzeltilmesi 

aşamasında davadan feragat edildiğinden, feragat dilekçesi dikkate alınarak karar verilmek üzere 

mahkeme kararının bozulması gerekir. (Dş.7.D., E.2011/3105, K.2012/3131, 14.06.2012) 
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verildikten sonra davacıya davadan feragat etme hakkının tanınması bu davada 

alınacak karar kamuyu ilgilendirdiğinden kabul edilmemelidir. 

Bu istisnai haller dışında vergi uyuşmazlıklarına ilişkin birçok Danıştay 

kararında taleple bağlı olma ilkesinin esas tutulduğu gözlemlenmektedir
150

. Ancak 

öğretide mahkemenin taleple bağlı olması kuralını re’sen araştırma ilkesi ile 

bağdaştırmanın mümkün olmadığı da belirtilmiştir
151

.  

Öncelikle konunun yasal boyutu incelendiğinde İYUK’un 2’inci maddesi 

karşımıza çıkmaktadır. Bu maddeye göre; vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler 

ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalar ile tam yargı davalarında uyumazlık 

konusu miktarın; vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi 

cezasının türünün ve yılının belirtilmesi zorunludur (İYUK m.2/d-2).Kanımızca dava 

dilekçesinde uyuşmazlık konusunun ve miktarının belirtilmesi zorunluluğu, 

mahkemenin de davacının talepleriyle de kural olarak bağlı olduğunu 

göstermektedir
152

. Zira mahkemenin sunulan delillerle bağlı olmadığı, kendiliğinden 

re'sen araştırma yapabileceği yönündeki İYUK m.20/1 gibi bir hüküm, tarafların 

talepleri açısından mevcut değildir.  

İYUK’un 16’ıncı maddesine göre, taraflar, yapılacak tebliğlere karşı 

verilecek cevap süresinin geçmesinden sonra verecekleri savunmalara ya da ikinci 

dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler. (f.4) Diğer yandan davacının dava 

dilekçesinde belirttiği talep sonucunu arttırıp genişletebilmesinin mümkün olup 

olmadığı, yani ıslah yoluna gidilip gidilemeyeceği tartışılmalıdır.  

İYUK’un 16’ıncı maddesinde 30.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6549 

Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle tam yargı davaları bakımından “ıslah”
153

 kabul 

                                                           
150

 KARAKOÇ, Delil Sistemi, s.71 
151

 KUMRULU, Yargılama, s.89 
152

 Aksi yöndeki görüşe göre, İYUK’da hüküm altına alınan dava dilekçesinde tazminat miktarının 

gösterilmesi zorunluluğuna karşın, kanunda bunun idari yargı yerlerini bağladığına ilişkin 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Elvin Evrim ÖZCAN, " İdari Yargılama Hukukunda Islah", 

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s.(223-237), s.228. 
153

 “Islah” tamamen ya da kısmen talep edilebilir. Davanın tamamen ıslahı ile dava, dava dilekçesinin 

verildiği tarihten itibaren herşeyi ile değiştirilir. (HMK m.180), kısmi ıslahta ise davanın 

değiştirilmesi değil genişletilmesi söz konusudur. Davacı eğer davasını genişletmek istiyor ancak 
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edilmiştir. Bu düzenleme uyarınca; tam yargı davalarında dava dilekçesinde 

belirtilen miktar; süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar 

verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere 

artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe 30 gün içinde cevap verilmek 

üzere karşı tarafa tebliğ edilir
*
. 

Bu düzenleme yürürlüğe girmeden önce de öğretide genel olarak kabul gören 

görüş, dava dilekçesinde tazminat miktarının idari yargı yerini bağladığı yönünde bir 

düzenleme bulunmadığından, zarar tutarında meydana gelen artışların idari yargı 

yerleri tarafından dikkate alınması gerektiği yönündeydi
154

.  

Öğretideki aksi yönde görüşlere rağmen, idari yargı yerlerinin ve Anayasa 

Mahkemesi’nin içtihadı idari yargılama hukukunda ıslah yoluna başvurulamayacağı 

yönünde olmuştur.  

Konuya ilişkin Danıştay kararlarının gerekçesi genel olarak, Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) hangi hallerde uygulanacağına ilişkin olarak 

HMK'ya atıfta bulunan İYUK'un 31'inci maddesinde ıslahtan (HMK m.176-182) söz 

edilmemiş olmasıydı
155

.Oysa aynı gerekçeyle, dava dilekçesinde tazminat miktarının 

                                                                                                                                                                     
karşı taraf buna muvafakat etmiyorsa kısmen ıslah yoluna başvurabilir. Davacı kısmen ıslahla 

talep sonucunu artırabilir, talep sonucunu genişletebilir, dava dilekçesindeki talep sonucuna yeni 

talepler ekleyebilir, dava sebebini genişletebilir. Ejder YILMAZ, Medeni Yargılama 

HukukundaIslah, 4.Bs., Ankara, Yetkin, 2013, 73. 

      Bu değişiklik, tam yargı davaları bakımından ıslahın mümkün olmadığı yönündeki Danıştay 

içtihadının hak arama özgürlüğünün kullanımına ve adil yargılanma hakkına aykırı olduğu 

yolunda Türkiye aleyhine verilen İHAM kararlarının ardından yürürlüğe girmiştir. 

      6459 sayılı Kanun'un 4. maddesinin gerekçesinde, ''AİHM, devletin sorumluluğuna ilişkin 

tazminat davalarında, davacıların yargılamanın yavaş işlemesinden doğan zararlarını ortadan 

kaldıracak yeterli bir çözüm bulunmadığı yönünde ülkemiz aleyhinde ihlal kararları vermektedir. 

Düzenlemeyle, idarî yargıda açılan tam yargı davalarında talep edilen tazminatın daha yüksek 

olduğunun dava devam ederken anlaşılması durumunda, davacıya talep edilen miktarı arttırma 

hakkı verilmemesinin adil yargılama hakkının ihlali olarak kabul edilmesi sebebiyle, nihai karar 

verilinceye kadar ıslah suretiyle talep edilen tazminat miktarını arttırma hakkı tanınmaktadır.'' 

ifadesine yer verilmiştir. 
154

 Sait GÜRAN “Türk İdare Hukukunda Tazminat Miktarının Saptanması”, Sorumluluk 

Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu III, İstanbul 1980, s. 168; Serdar ÖZGÜLDÜR, 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Tam Yargı Davaları, Yetkin Yayınları, 

Ankara 1996, s. 350-351; Aktaran, ÖZCAN, Islah, s.228. 
155

 “Davacı, her ne kadar süresinden sonra verdiği ikinci dilekçesinde, Rekabet Kurumu'nun yanlış 

bildirim nedeniyle 23.11.2005 tarihinde gönderilen bildirim yazısında belirtilen kararın verilen ilk 

karar olduğu sanılarak bu kararın iptalinin istendiğini belirterek dava dilekçesinin sonuç kısmının 

“davalı Kurum'un 21.07.2005 tarih ve 05-48/692-M sayılı kararının iptaline” olarak ıslahını 
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idari yargı yerini bağladığı yönünde bir düzenleme Hukuk (Usulü) Muhakemeleri 

Kanunu’nun aksine İYUK’ta bulunmadığından yola çıkılarak, zarar tutarında 

meydana gelen artışların idari yargı yerleri tarafından dikkate alınması gerektiği 

söylenebilirdi. 

Hatta Danıştay bir adım öteye giderek, dava dilekçesinde fazlaya ilişkin 

hakların saklı tutularak ilgililerin tam yargı davası açamayacaklarına 

hükmetmiştir
156

.  

Hukuk yargılamasında ıslah yolu ile talep sonucunun artırılabilmesinin 

yolunu (mülga) HUMK’nın 87. maddesinin son cümlesini iptal ederek açan Anayasa 

Mahkemesi ise ıslahın idari yargılama hukukunda uygulanamayacağı ve İYUK m. 31 

hükmünün Anayasa’ya aykırı olmadığı yönünde karar vermiştir
157

. 

Ancak idari yargılama hukukunda ıslah yolunun kullanılamaması, İnsan 

Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Okçu/Türkiye davasında Sözleşme’ye aykırı 

bulunmuştur. İHAM, 21.07.2009 tarihli Okçu-Türkiye kararıyla İnsan Hakları 

Avrupa Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkına ilişkin 6. ve Sözleşme’ye Ek 1 

No.’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir
158

. 

                                                                                                                                                                     
istemişse de; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda dava açma sürelerinin kesin olarak 

belirlenmesi, bu süreler geçtikten sonra davanın genişletilmesinin mümkün olmaması, aynı 

Kanun'un Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na atıfta bulunduğu 31. maddesinde “ıslah” 

konusunun yer almaması karşısında davacının istemi yerinde görülmemiştir”. Dnş.13.D., 

E.2005/10077, K.2008/3631, 08.04.2008) Aynı yönde bkz., Dnş.6.D., 05.12.1975; 3566/5468; 

İdare Hukuku Ders Notları, İdari Yargıya Giriş, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ders Notu 

Yayınları, Yayın No:20, İstanbul 1995,s.32. 

      Ancak AYİM; AYİMK'nın 56. maddesinde ıslah sayılmamasına rağmen ıslahın mümkün 

olduğunu kabul etmiştir. (Bkz. AYMK, 12.06.2008 E.2004/103, K.2008/121; AYİM 2.D., 

E.2005/686, K.2005/728, 05.10.2005) 
156

 Dnş. 6. D., E. 1999/2712, K. 2000/2819, 11.05.2000; Dnş 11. D., E. 2001/4405, K. 2004/943, 

27.02.2004; Dnş. 8. D.,E. 2003/590, K. 2003/3845, 07.10.2003. 
157

 Anayasa Mahkemesi; E. 2004/103, K. 2008/121, 12.06.2008. 
158

 Okçu/Türkiye, 39515/03, 21.07.2009. İHAM bu kararda, davanın uzun sürmesi dolayısıyla 

davanın açıldığı tarih ile başvurucunun tazminata hak kazandığı tarih arasında ortaya aşırı bir 

değer kaybının çıktığını, başvuru kararına benzer durumlarda ortaya çıkan değer kayıplarını 

giderecek etkili bir mekanizmanın Türk idari yargısı bakımından söz konusu olmadığını 

belirtmektedir. Mahkeme kararda ayrıca Danıştay içtihatları ile Anayasa Mahkemesi’nin 

12.06.2008 tarihli kararına atıfta bulunarak Türk idari yargılama hukukunda ıslah yolunun 

mümkün olmadığı tespitini de yapmaktadır. Kararda ayrıca, üye devletler tarafından etkili başvuru 

yollarının garanti altına alınmasını öngören, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2004(6) sayılı 

Tavsiye Kararı’na da atıf yapılarak buna uyulması gerektiği belirtilmektedir.  



49 

 

Bu karar sonrasında yukarıda bahsettiğimiz yasa değişikliğiyle tam yargı 

davalarında ıslah açıkça kabul edilmiştir. Yasa değişikliğinden sonra Danıştay 

konuya yaklaşımını değiştirerek; İYUK’ta tam yargı davalarında dilekçede gösterilen 

uyuşmazlık konusu miktarın artırılmasını yasaklayan bir hükme yer verilmediğini 

belirtmiştir
159

. Davacıların artırılan miktara isabet eden harcı ödemek suretiyle kararı 

veren Mahkemeye verecekleri dilekçe ile bir defaya mahsus olmak üzere dava 

dilekçesinde gösterilen maddi ve manevi tazminat miktarını artırmaları mümkündür. 

İlgili İHAM kararından ve yukarıdaki Danıştay kararının gerekçesinden 

anlaşıldığı kadarıyla, söz konusu yasa değişikliği olmasaydı dahi tam yargı 

davalarında uyuşmazlık konusu miktar artırılabilirdi. Zira bunu yasaklayıcı bir 

hüküm yasada yer almamaktadır. Ancak yine Danıştay’a göre, tazminata ilişkin 

kısmın onaylanıp kesinleşmesi üzerine ıslah talebi dikkate alınmayacaktır
160

.  

Bu bağlamda kanımızca vergi davalarında da davanın açıldığı tarih ile nihai 

kararın verildiği tarih arasında ortaya çıkan değer kayıpları gerek tarafların ıslah 

talebi ile gerekse mahkemenin re’sen verdiği karar ile dikkate alınabilecektir. 

İlgili yasa değişikliği gereğince, vergi mahkemelerinde açılan tam yargı 

davalarında nihai kararın verilmesine kadar uyuşmazlık konusunun ıslahının talep 

edilebileceği ise tartışmayı gerektirmeyecek derecede açıktır. Bununla birlikte iptal 

davaları açısından Danıştay’ın bu yönde bir kararına rastlanmamaktadır. Kanımızca 

İYUK’ta iptal davaları açısından da iddianın genişletilmesini mümkün kılan bir 

düzenleme getirilmelidir. Örneğin, yükümlünün işlemin vergi cezasına ilişkin 

kısmının iptalini talep etmesi, ancak sonrasında vergi aslının da hukuka aykırı 

olduğunu ileri sürebilmesi mümkün olabilmelidir. Özellikle vergi aslına ve vergi 

cezasına ilişkin talepler gibi maddi ve/veya hukuki yönden bağlantılı olan talepler 

bakımından iddianın genişletilebilmesi ve ıslahın talep edilebilmesi gerektiği 

görüşündeyiz. İptal davalarında ıslah talebinin yerinde olup olmayacağı, usul 

ekonomisi ve makul sürede yargılanma ilkesi bağlamında da incelenmelidir. Zira 

iptal davalarında ıslah talebinin kabulü bir yandan yargılamayı uzatabileceği gibi, 

                                                           
159

 Dnş.10.D., E.2009/9938, K.2014/1117, 25.02.2014. 
160

 Dnş.15.D., E.2013/4405, K.2013/3335, 09.05.2013. 
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diğer yandan talebin yeni bir dava ile yargı önüne getirilmesine göre daha akılcı ve 

pratik bir çözüm olabilecektir. 

Konumuzun kapsamını aşmamak kaygısıyla bu hususa ilişkin 

açıklamalarımızı tartışmalı hususları aktardıktan sonra burada sona erdiriyoruz. 

Özetle mevcut duruma göre, re’sen araştırma ilkesinin, genel düzenleyici işlemlerin 

iptali gibi kamu menfaatini etkileyen yargılamalar haricinde, yargı yerine tarafların 

talebinden fazlasını vermek yetkisi tanımadığı; ancak vergi yargılamasında ıslahın 

mümkün olduğu görüşündeyiz
161

. 

Buna karşın, vergi yargıcının tarafların talepleriyle bağlı olsa da, 

“delilleriyle” bağlı olmadığı gibi, “iddialarıyla” da bağlı olmadığı kanaatindeyiz. 

Nitekim VUK’un ilk halinde yer alan “Taleple mukayyet olma” başlıklı 363’üncü 

maddesinde “İtiraz komisyonu ileri sürülmiyen bir iddiayı re’sen nazara alamaz. 

Zamanaşımı ve vergi hatalarının düzeltilmesi hali bu hükümden müstesnadır.” 

hükmü ile itiraz komisyonlarının tarafların ileri sürdükleri iddialarla bağlı olduğu 

kabul edilmişti. Mevcut durumda bunun gibi kısıtlayıcı bir düzenlemenin 

bulunmaması, kanımızca, kamu hukukunun bir alanına ilişkin yargılama yapan vergi 

mahkemesinin özellikle iptal sebepleri bakımından davacının iddialarıyla bağlı 

olmadığını teyit etmektedir. 

1.2.2.5.3. Delil Kuralları 

Bir diğer sınır da yargıcın re’sen araştırma yetkisini kullanarak davaya dâhil 

edebileceği delillerle ilgilidir. 

                                                           
161

 Ancak belirtmek gerekir ki hukuki sebeplerin değiştirilmesi veya genişletilmesi, iddia ve 

savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi demek değildir. Hukuki sebep davacının talebine 

hükmedilebilmesi için davacının kendisini haklı gösterdiğine inandığı soyut hukuk normu ya da 

normlarıdır. Söz konusu hukuk normu/normları, davacının talebine hükmedilirken başvurulacak 

olan hukuk kuralıdır. Ancak, yargıç yasaları kendiliğinden uygulayacağından, bu husus sadece 

yargıca yardım edici bir nitelik taşır. Çünkü yargıç hiçbir şekilde tarafların belirttikleri hukuki 

sebeplerle bağlı olmadığından, taraflar da hukuki sebep bildirmekle yükümlü değildir (KARSLI, 

a.g.e, s.613). 
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Öncelikle, hukuka aykırı yollarla elde edilen bulgular delil olarak 

kullanılamaz (Anayasa, m.38/f.6). Yargıç hukukun öngördüğü delil kurallarına aykırı 

olarak delil temin edemeyecektir
162

.  

Kanımızca isabetli olmayan bazı Danıştay kararlarında yargılama sırasında 

yemin verdirilmesi ve tanık dinlenilmesi hukuka aykırı olarak nitelendirilerek ilk 

derece mahkemesi kararı usul açısından kusurlandırıcı nitelikte bulunmuştur
163

. Zira 

Danıştay’a göre idari yargılama hukukunun öngördüğü delil kuralları gereğince 

yargılama sırasında tanık dinlenmesi mümkün değildir. Vergi yargısında tanık 

dinlenmesi kanımızca hukuka aykırı olmadığından, söz konusu Danıştay içtihadına 

katılamıyoruz. Bu görüşümüzün dayanakları çalışmamızın devamında açıklanacaktır.  

İYUK’ta öngörülen delil kurallarından biri 20’inci maddesinin 3’üncü 

fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkra hükmüne gore, mahkemece istenen bilgi ve 

belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine ya da bunlarla birlikte 

yabancı devletlere de ilişkin ise Başbakan veya ilgili bakan, gerekçesini bildirerek, 

söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir (İYUK m.20/3). 

4001 sayılı Kanun ile İYUK’ta yapılan değişiklikle, mahkemece getirilen ve 

idarece gönderilen gizli belge ve dosyaların taraf ve vekillerine incelettirilmesini 

engelleyen hüküm ise yürürlükten kaldırılmıştır. İdare tarafından yapılan savunma 

gizli belgelere dayanıyorsa ve idare bu belgeleri gerekçesini göstererek 

göndermiyorsa, bu savunmaya itibar edilmemektedir
164

. 

Re’sen araştırma ilkesini sınırlayan delil kurallarına bir diğer örnek olarak, 

bilirkişi incelemesine ilişkin kuralları değerlendirmek mümkündür. Gerçekten, 

                                                           
162

  “Her ne kadar, idari yargıda re’sen araştırma ve inceleme ilkesi geçerli ise de; bu mahkemenin 

araştırmalarının keyfi bir şekilde yürütülebileceği anlamına gelmez. Nitekim İYUK m.1/2’de 

…yazılı yargılama usulünün uygulanacağı ve incelemenin evrak üzerinde yapılacağı belirtilmiş 

olup, aynı yasanın duruşma ve duruşmaya ilişkin esasları düzenleyen 17. ve 18. maddelerinde; 

duruşmada tarafların dinleneceği hükme bağlanmış, ancak duruşma yapmaksızın taraflardan 

birinin çağrılması suretiyle bilgisine başvurulmasını mümkün kılacak bir hükme yer 

verilmemiştir…. Bu durumda, vergi mahkemesince re’sen araştırma ve inceleme 

yapılırken….kanunda gösterilen esaslar çerçevesinde bir araştırma yapılmaksızın, duruşma dışında 

mükellefin bilgisine başvurulmasında isabet görülmemiştir”. (Dnş.3.D., E.89/452, K.89/2340, 

25.10.1989); GÖZÜBÜYÜK, a.g.e., s.346 
163

  Örn. bkz. Dnş.3.D., E.1986/1201, K.1986/2706, 24.12.1986. 
164

 ŞENLEN SUNAY, a.g.e, s.20-21 
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bilirkişiye başvurma, re’sen araştırma yöntemlerinden biri olmasına karşın
165

, 

bilirkişiye başvurulabilecek haller belirli kurallarla sınırlanmıştır. 

Vergi yargılamasında bilirkişilik kurumunun anlam ve kapsamı bakımından 

özel bir düzenleme getirilmemiş, İYUK’un 31’inci maddesinde Hukuk (Usulü) 

Muhakemeleri Kanunu’nun konu ile ilgili maddelerine atıf yapılmakla yetinilmiştir. 

HMK’nın 266’ıncı maddesi ise, bilirkişiye başvurulması gereken halleri belirlemiştir. 

Bu maddeye göre; mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi 

gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin 

oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve 

hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. 

Görüldüğü üzere bilirkişiye başvurulması; çözümü hukuk dışında, özel veya 

teknik ilgiyi gerektiren hallerle sınırlanmıştır. Somut olayda özel veya teknik bilgiye 

ihtiyaç olup olmadığını yani bilirkişi incelemesine gerek olup olmadığını yargıç 

takdir edecektir. Fakat uygulamada, Danıştay’ın istikrar kazanmış tutumu nedeniyle, 

yargıcın bilirkişiye başvurulacak konuları takdir ve tayin etme yetkileri 

kısıtlanmıştır. Böylelikle, yasada açık hüküm bulunmamasına rağmen, bilirkişiye 

başvurmanın zorunlu kabul edildiği pek çok durum doğmuştur.  

Diğer yandan mahkemenin bilirkişiye başvurmasının ya da başvurmamasının 

hukuka uygunluğu, uygulamada kanun yolu denetimine tabi tutulmaktadır.  

Bilirkişiye başvurulmuş olması bakımından denetlenen husus, yargıcın 

hukuki bilgisiyle çözümlenecek bir konuda bilirkişiye başvurulmuş olup olmadığıdır. 

Örneğin, gelir vergisine tabi kazanca esas gayri safi hasılat ile katma değer vergisine 

esas hasılat arasındaki farkın nedeni hesaplandıktan sonra çözümlenebileceği ve bu 

konuda yargıya hukuksal sorunların çözümü ile ulaşılabileceğinin açık olduğu” 

belirtilerek bu konularda bilirkişiye başvurulması hukuka aykırı bulunmuştur
166

.  
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Bir diğer kararda da uyuşmazlığın kaparinin işlenmesi sırasında oluşabilecek 

fire oranı, yaş domates birim alış fiyatı, dolayısıyla satın alınan kapari ve yaş 

domatesin miktar ve tutarının tespiti, ortaklarca sermaye taahhütleri yerine 

getirildikten kısa bir süre sonra ya da aynı gün şirket ortaklarına ödeme yapılmasının 

örtülü yolla kazanç aktarımı sayılıp sayılmayacağı, şirket aktifine kayıtlı olmayan 

taşıtların akaryakıt giderlerinin dönem kazancından indirilip indirilemeyeceğine 

ilişkin olduğu tespit edilerek; maliyet kalemlerinin saptanması, örtülü kazanç 

dağıtımının kuralları ve koşulları, kurum kazancının tespiti gibi konuların hakimlik 

mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenecek olduğu gerekçesiyle 

vergi mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılması hukuka uygun 

görülmemiştir
167

.  

Bilirkişiye başvurulmasının gerekli bulunduğu hususlara ise, vergi idaresince 

teminat olarak alınan ya da haczedilen malların bedelinin
168

, örtülü kazanç dağıtımı 

bakımından taşınmazın emsal değerinin
169

, taşınmazın işyeri olup olmadığının
170

, 

değer artış kazancının
171

, teknik icaplara uygunluğun
172

 tespiti örnek verilebilir. 

Ayrıca bilirkişi yalnızca görüş bildirmelidir, yoksa delillerin 

değerlendirilmesi ve takdir yetkisi mahkemeye aittir
173

.  
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Örneğin bir Danıştay kararında, vergi inceleme raporunda, yükümlü şirket 

tarafından ilgili dönem içinde bir kısım emtianın belgesiz olarak satıldığı ve elde 

edilen satış hasılatının yasal defterlere kaydedilmediği yolundaki iddianın, 

mahkemece ya da bilirkişi tarafından yapılacak inceleme sonucu doğru olup 

olmadığı sonucuna varılabileceği belirtildikten sonra olayda “bilirkişinin görevinin” 

kapsamı incelenmiştir
174

. 

Olayda, bilirkişilerden "her iki tarafın iddiaları dikkate alınarak, dosyada 

mevcut ekspertiz raporları, teknik bilirkişi raporları, kapasite raporları ve diğer ekli 

belgeler dikkate alınmak suretiyle yükümlü şirketin ihtilaflı yıldaki üretim 

kapasitesinin hesaplanması ve üretimin defter kayıtlarına uygun olup olmadığının, 

açıktan üretim varsa miktarının tespiti ve buna istinaden varsa matrah farkının tespiti 

ve dönemler itibarıyla katma değer vergisi matrah farklarının tespit edilmesi" 

istenildiği halde, bilirkişi raporunda yükümlü şirketin sahte ve muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı belge kullanıp kullanmadığı hususu ile açıktan üretimi olup olmadığı 

hususlarının irdelenmesi suretiyle, ortada matrah farkı bulunmadığının belirtildiği, 

mahkemece de bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm tesis edildiği anlaşılmıştır. 

Danıştay kararında, bilirkişinin hukuki nitelendirme yapma gibi bir görevinin, 

bilirkişi raporunun da davayı sona erdirici bir karar niteliğinin bulunmadığı 

belirtilerek, uyuşmazlığı çözüme bağlayacak kararı verme görev ve yetkisinin 

yargıca ait olduğu belirtilmiştir. 

Vergi inceleme raporunda sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu 

belirtilen ve ihtilaflı dönemde vergi indirimine dayanak teşkil eden faturaların 

gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususu hukuki bir ihtilaf olup, hâkimlik mesleğinin 

gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenebilecekken ve inceleme raporundaki 

ifadeler, tespitler irdelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken; bilirkişi 

raporunda, bu hususun incelenmesi istenmediği halde yükümlü şirketin sahte ve 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmadığı kanaatine varıldığının belirtilmesi 

üzerine mahkemece bilirkişi raporuna aynen uyulmak suretiyle hiç bir irdeleme 
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yapılmaksızın karar verilmesi yerinde görülmemiştir. 

Görüldüğü üzere Danıştay, vergi mahkemesinin kararı bakımından iki temel 

hususu hukuka aykırı bulmuştur: 

1- Bilirkişinin olayda gerek kendisine verilen görevin kapsamı dışında 

olan, gerekse bilirkişiye başvurulacak hallerden olmayan “sahte veya yanıltıcı belge 

kullanılıp kullanılmadığı” hususu üzerinde inceleme yaparak görüş bildirmesi, 

2- Mahkemenin delil niteliğinde olan “bilirkişi raporunu” 

değerlendirmeksizin “bilirkişi raporuna” aynen uyulmak suretiyle karar vermesi. 

Biz de  “sahte veya yanıltıcı belge kullanılıp kullanılmadığı” hususu 

bakımından hukuki nitelendirme yapılmasının bilirkişinin görevini aştığı 

düşüncesindeyiz. Zira somut olayın hukuki nitelendirilmesinin yapılması, yargıcın 

görevidir. Danıştay’a göre de vergi inceleme raporunda sahte ve muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı olduğu belirtilen ve ihtilaflı dönemde vergi indirimine dayanak 

teşkil eden faturaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususu hukuki bir ihtilaf olup, 

inceleme raporundaki ifadeler, tespitler irdelenmek suretiyle bir karar verilmesi 

gerekmektedir.  

Ancak re’sen araştırma yetkisine sahip yargıcın “inceleme raporundaki 

ifadeler ve tespitler” ile sınırlanması da isabetli değildir. Örneğin olayda vergi 

mahkemesince bilirkişiden “teknik bilirkişi raporları, kapasite raporları ve diğer ekli 

belgeler dikkate alınmak suretiyle yükümlü şirketin ihtilaflı yıldaki üretim 

kapasitesinin hesaplanmasının, açıktan üretim olup olmadığının belirlenmesinin” 

talep edilmesi kanımızca hukuka uygundur. Zira bu hususlar teknik bilgi ve uzmanlık 

gerektiren hususlardır. Ancak bu talebin devamında, “varsa matrah farkının tespiti ve 

dönemler itibarıyla katma değer vergisi matrah farklarının tespit edilmesi" görevinin 

verilmesi idarenin yerine geçilerek karar verilemeyeceği yönündeki yasağa aykırılık 

teşkil etmektedir.  
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Nihayet, bilirkişi raporunun diğer deliller gibi mahkemece değerlendirilmesi 

gerekir. Bu değerlendirme yapılmaksızın ve karar gerekçesinde yer almaksızın, 

bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi mümkün değildir. 

Yukarıda yer verdiğimiz Danıştay kararında da hukuka aykırı olduğu 

belirtilen bir diğer husus vergi inceleme raporu ile bilirkişi raporu mukayese 

edilmeksizin ve bilirkişi raporuna katılma sebepleri açıklanmaksızın karar verilmiş 

olmasıdır
175

. 

Bu başlık altında son olarak değinmek istediğimiz bir diğer konu, yargıcın 

ancak yargılama sırasında elde ettiği delilleri değerlendirebilmesi gereğidir. Diğer bir 

deyişle yargıç kişisel olarak sahip olduğu bilgileri, yani bir davayla ilgili yargılama 

dışında öğrendiklerini mahkemede değerlendiremez. Bu husus yalnızca özel hukuk 

değil, kamu hukuku disiplinleri bakımından da geçerlidir. Vergi yargıcı maddi 

uyuşmazlığın çözümünün gerektirdiği teknik ya da özel bilgiye, almış olduğu hukuk 

eğitimi ve mesleki deneyimi ile ulaşma olanağına sahip değildir
176

.  

Yargıç uyuşmazlığı çözümlerken kendi tecrübelerine dayanarak elde ettiği 

özel bilgiyi kullanamaz ve o bilgiye dayanarak karar veremez
177

. Vicdani kanaatin 

dava dışı bilgilerden, inançlardan oluşması tehlikeli olduğundan; Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu’nun eski tarihli bir kararında belirtildiği üzere, yargıç kendi bilgisini 

hükme dayanak yapamayacaktır
178

. Bunun sebebi ise yargıcın da bir şahıs olması ve 

onun yanılma payının da herhangi bir tanığınkinden daha az olamayacağıdır
179

. 

Ayrıca çalışmamızın dördüncü bölümünde inceleneceği üzere, adil yargılama ilkesi, 

tarafların delillere ulaşabilmelerini ve bunlar hakkında görüş bildirmelerini 

gerektirdiğinden, yargıcın kişisel bilgilerini kullanarak karar vermesi, bu açıdan da 

uygun değildir. Dolayısıyla yargıcın re’sen araştırma yetkisinin bir diğer sınırı özel 

olarak edindiği bilgilerdir. 
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Yargıcın kişisel bilgisini kullanamaması kuralının aksini, fiili karineler, yani 

yaşam deneyleri oluşturur. Bu bağlamda yargıç yaşam deneylerinden, fiili 

karinelerden yararlanarak yaptığı değerlendirmeleri kararında kullanabilir. Örneğin 

karşılıksız borç verilmesinin iktisadi icaplara uymadığı yönünde, günlük yaşamda 

edinilen yaşam deneylerine dayanılarak karar verilmesi Anayasa’ya aykırı değildir.  

1.3. VERGİ HUKUKUNDA İSPATIN KONUSU 

1.3.1. İSPATINA İHTİYAÇ DUYULAN HUSUSLAR 

İspatın konusunu esas olarak uyuşmazlığın çözümüne etki eden maddi olaylar 

oluşturur. Bu olaylar, davanın ve savunmanın esasını oluşturan, bunların 

dayandıkları olaylardır
180

.  

Örneğin vergi idaresinin bir işleminin sebep unsuru açısından hukuka 

aykırılığı ileri sürülerek açılan iptal davasında ispat konusunu, söz konusu idari 

işlemin sebebi oluşturur. İdari işlemin sebebi bir maddi olay olabileceği gibi, o idari 

işlemden önce yapılmış bir hukuki işlem de olabilir. İdarenin bütün faaliyetlerinin 

amacı kamu yararını gerçekleştirmek olduğundan, idarenin işlemleri de bu amacı 

gerçekleştirmeye yönelik bir sebebe dayanmalıdır
181

. İdari işlemin sebep unsuru üç 

farklı şekilde hukuka aykırı olabilir: Sebebin mevcut olmaması, sebebin hukuki 

nitelendirmesinde hukuka aykırılık yapılması ve işlemin sebebi ile konu unsuru 

arasında ölçüsüzlük bulunması
182

.  

Medeni yargılama hukukunda ispatı gereken olaylar, tarafların üzerinde 

anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli olaylarla 

sınırlanmıştır (HMK m.187). Diğer bir deyişle, tarafların üzerinde anlaştıkları 

hususların ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olmayan hususların ispatı gerekmez.  

Elbette vergi yargılamasında da uyuşmazlığın çözümüne etkili olayların 

ispatına ihtiyaç duyulur. Örneğin, kanuni temsilcinin temsil edilen tüzel kişinin vergi 
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borcundan sorumlu tutulabilmesi için, temsilcinin vergi ödevlerini yerine 

getirmemesiyle, vergi alacağının tüzel kişinin malvarlığından alınamaması arasında 

illiyet bağının bulunması gereklidir (VUK m.10)
183

. Bu nedenle söz konusu illiyet 

bağını gösteren olay, uyuşmazlık konusunun gerçek mahiyetinin çözümüne etkili bir 

olaydır.  

Diğer yandan vergi yargılamasında da, yargı yeri maddi gerçeğe ulaşılması 

bakımından gerekli görmedikçe, taraflar arasında çekişmeli olmayan konuların 

ispatına ihtiyaç duyulmadığı genel olarak kabul edilmektedir. Örneğin, davacıdan 5 

gün arayla iki defa borç para aldıklarını ileri süren borçluların, borç olarak alınan 

para nedeniyle davacıya karşı birlikte borçlandıkları ihtilafsız olduğundan, davacı 

tarafından 1998 yılı içinde bir kişiye borç para verildiğinin kabulünün gerektiği 

belirtilmiştir
184

. Faturanın karşılıklı olarak ilgili kurumların defter kayıtlarına 

yansıtıldığı hususu da ihtilafsız olduğundan re’sen araştırılmamıştır
185

. Aynı şekilde 

uyuşmazlığın çözümünün gerektirdiği teknik veya özel bilgi, tarafların dosyaya ibraz 

ettikleri belgelerde mevcutsa ya da uyuşmazlığın teknik yönü ihtilaflı değilse, 

bilirkişiye başvurulmasına kural olarak gerek yoktur
186

.  

Ancak vergi yargılaması hukukunda taraflar arasında çekişmeli olmayan 

olaylar için delil gösterilmesinin gerekli olmadığı yönünde mutlak bir ilke 

bulunmamaktadır
187

. Zira vergi yargıcı, maddi gerçeğe ulaşabilmek için çekişmeli 

olmayan konularda da araştırma yapma gereğini duyarsa, tarafların üzerinde 

anlaştıkları konularda dahi re’sen araştırma yapabilir
188

. Gerçekten taraflar anlaşmış 
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görünse de özellikle davacı taraf, yapılan bazı işlemlerden habersiz olabileceğinden 

bir hususun çekişmeli olup olmadığını dahi bilemiyor olabilir
189

. Danıştay 

kararlarında çekişmeli olmayan bazı hususların ispata konu edilebildiği 

görülmektedir
190

. Danıştay’ın bir kararına göre, taraflar arasında tarife cetvelinin 

hangi pozisyonuna girdiği hususunda anlaşmazlık bulunmayan bir kimyasal 

maddenin, tarife cetvelinin hangi pozisyonuna girdiği hakkındaki gerekli inceleme, 

taraflar arasında hiçbir uyuşmazlık bulunmasa dahi yargıç tarafından re’sen 

yapılmalıdır
191

.   

Bu durumun nedenini VUK’da ispatın konusuna ilişkin özel hükümde tespit 

etmek mümkündür. VUK’un 3’üncü maddesinin “İspat” kenarbaşlıklı (B) fıkrasının 

ilk paragrafında yer alan bu hükme göre “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve 

bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır”.  Demek oluyor ki vergi 

hukukunda “vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti” 

olarak belirlenmiştir. VUK’un 3. maddesinin B bendinin 1. fıkrası yalnızca ispatın 

konusunu yani neyin ispat edileceğini saptamakla yetinmemiş, aynı zamanda ispatın 

konusuna hangi açıdan yaklaşılacağı hususunda da hüküm getirmiş bulunmaktadır
192

.  

                                                                                                                                                                     
incelemeleri kendiliklerinden yapacaklarından, ithal eşyasının gümrük vergisine esas olan 

kıymetinin gerektiğinde mahkemece araştırılması gerekir” (Dnş.7.D., E.1984/1525, K.1986/48, 

14.1.1986). 
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Özel hukukta, olayların göründükleri şekliyle kabul edilmesi esastır
193

. Vergi 

hukukunda ise vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetini 

esas alan VUK’un 3.maddesi hükmü gereğince şekil yerine içerik göz önünde 

tutulmakta, dolayısıyla dış görünüşünden farklı olduğu yönünde şüphe bulunan 

olaylar açısından şüphenin yenilerek, gerçek mahiyetin açıklığa kavuşturulması 

gerekmektedir
194

. Bu olaylar taraflar arasında çekişmesiz görünen olaylar da olabilir. 

Diğer yandan, yukarıda belirttiğimiz ve çalışmamızın ikinci bölümünde daha 

ayrıntılı ele alacağımız üzere, yargı yeri somut olayda idarenin iddia ve tespitlerinin 

dışına çıkarak, idarenin ileri sürmediği olayları yargılamaya dâhil ederek “çekişmeli” 

hale getiremeyecektir. 

Alman hukukunda da re’sen araştırma yetkisinin yalnızca tipik unsurların 

araştırılmasını değil, vergisel açıdan önem taşıyan her türlü olayın araştırılmasını 

kapsamına aldığı belirtilmektedir
195

. 

Gerçekten, somut maddi olayın olduğundan farklı biçimde gösterilmesi 

yönündeki girişimlerin en yoğun olduğu alanlardan biri vergi hukukudur. Eşitler 

arası ilişkilerde tarafların çatışan menfaatleri, maddi olayın olduğundan farklı 

sergilenmesini bir ölçüde engeller. Fakat kamunun taraf olduğu ilişkilerde, hukuk 

düzeninin izin vermediği sonuçlara başka yollarla ulaşılmak istendiğinde ve menfaat 

birliği içinde olanların üçüncü kişilerin hak ve borçlarını olumsuz etkilemeye yönelik 

işlemlerde maddi olayın olduğundan farklı biçimde dış dünyaya yansıtılmaya 

çalışıldığına sıkça rastlanır
196

.  

Vergi yükümlüleri vergi yasalarının uygulama alanı dışına çıkmak, vergi 

matrahını kısmen veya tamamen gizlemek gibi amaçlarla, gerçekte ulaşmak 

istedikleri ekonomik sonuca, vergi kanunlarında tipleri tanımlanmayan hukuki biçim, 

kalıp ve usullerle ulaşmak isteyebilir. İşte bu durumda, hukuki biçim ve kalıbından 

                                                           
193

 BELGESAY, İsbat Teorisi, s.10. 
194

 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s.203. 
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farklı olan, ona uyumsuzluk gösteren gerçek mahiyetin, yani bu hukuki muameleyle 

ulaşılmak istenilen ekonomik sonucun esas alınmasıyla vergilendirme yapılması 

öngörülmektedir
197

.  

Vergilendirme ilişkisinin kamusal niteliği ve bu ilişkiye egemen olan 

anayasal ilkeler VUK’un 3.maddesindeki düzenleme olmasaydı dahi vergi 

hukukunun uygulanması sürecinde somut maddi olayın saptanmasında gerçek 

durumun esas alınmasını gerektirmektedir. Nitekim bu yasal düzenlemenin 

bulunmadığı dönemlerde de “gerçek” durumun vergilemede esas alınacağı yazında 

ve yargı kararlarında açıkça ifade edilmiştir
198

.  

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, vergi hukukunda ispatı gereken olayın, 

yani ispatın konusunun, vergiyi doğuran olayın ve buna ilişkin işlemlerin gerçek 

niteliğinin/içeriğinin ortaya çıkarılması için ihtiyaç duyulan, bu yönde işlevi olan 

olaylar olduğunu tespit etmek mümkündür. 

Görüldüğü üzere, özel hukukta ispat edilmesi gereken olaylar çekişmeli 

olaylar iken, vergi hukukunda somut vergisel olay açısından önem taşıyan ve 

“gerçekliği şüpheli” olan olaylardır. Gerçekliği konusunda tereddüt bulunmayan 

olayların ispatına ihtiyaç yoktur.   

Hukuken önem taşıyan olaylar ise, bireysel olay bakımından, vergi 

idaresinin/vergi mahkemesinin ilgili olayı dikkate alması halinde, kararını 

etkileyebilecek olaylardır
199

.  

Hukuk için doğrudan doğruya önem taşıyan olayların ispatı yanında, 

dolayısıyla önem taşıyan olayların ispatı da söz konusu olabilir. Bu olaylar, yukarıda 

belirtilen birinci çeşit olayların gerçekleşmiş olup olmadıklarının kendiliğinden 

anlaşılabilmesine yani fiili karine bağının kurulmasına olanak sağlayan olaylardır. 

Bunlara belirtiler (emareler) de denir
200

.  
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İspatı gereken olaylar olumlu olaylar olabileceği gibi, olumsuz olaylar da 

olabilir
201

. Olumsuz olayların ispatı kimi zaman büyük güçlük taşır; ancak bunların 

büyük kısmı dolaylı olarak ispatlanabilir
202

. 

Örneğin, VUK’un 10’uncu maddesi çerçevesinde, vergi ödevinin yerine 

getirilmemesi nedeniyle vergi alacağının kısmen veya tamamen tahsil edilememesi 

halinde kanuni temsilcinin söz konusu borca ilişkin sorumluluktan kurtulabilmesi, 

vergi alacağının tahsil edilememesi bakımından kusurunun bulunmadığını veya 

kusuru ile vergi alacağının tahsil edilememesi arasında illiyet bağının bulunmadığını 

kanıtlamasına bağlıdır. Kanuni temsilcinin kusursuzluğunu doğrudan doğruya ispat 

etmesi mümkün değildir. O ancak kusursuzluğunu ya da illiyet bağının 

bulunmadığını ortaya koyan başka olayları ispat edebilir. Mesela, kanuni ödevlerini 

yerine getirdiğini, temsil olunan şirketin ödeme kabiliyeti bulunmadığını 

ispatlayabilecektir
203

. 

1.3.2. İSPATINA İHTİYAÇ DUYULMAYAN HUSUSLAR 

1.3.2.1. Hukuk Kuralları 

Hukuk kuralları ispatın konusuna girmez. İspat edilen bir maddi olayın 

hukukî niteliğini belirlemek, ona uygulanacak hukuk kurallarını bulup uygulamak 

görevi yargıca aittir
204

. Bu husus 6100 sayılı HMK’nın “Hukukun Uygulanması” 

başlıklı 33.maddesinde yargıcın, Türk hukukunu re’sen uygulayacağının 

belirtilmesiyle açıkça öngörülmüş ve maddenin gerekçesinde de “Maddedeki ‘Türk 

Hukuku’ teriminin, kanunların yanı sıra mevzuat ile örf ve adet hukukunu ve Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri de kapsamakta” 

olduğu ifade edilmiştir.  
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Bu kuralın mahkemenin aktifliği ilkesinin geçerli olduğu vergi yargısında 

evleviyetle geçerli olacağı açıktır. Bu nedenle ispatın konusunu “maddi hukukun” 

oluşturduğu yönündeki görüşe
205

 katılmıyoruz. 

Örneğin, yükümlünün bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının ilgili 

maddesi kapsamında vergiden muaf olduğunu iddia etmesi halinde, bu anlaşmanın 

varlığını ispat etmesi kendisinden beklenmemelidir. Zira çifte vergilendirmeyi 

önleme anlaşmaları diğer uluslararası anlaşmalar gibi vergi hukukunun bağlayıcı 

kaynaklarından olup, mahkeme tarafından bulunarak uygulanması gereken hukuk 

kuralları arasındadır.  

Yabancı hukukun ispatın konusuna girip girmediği hususu açısından 

Anglosakson Hukuk Sistemi ve Kıta Avrupası Hukuk Sistemi arasında yaklaşım 

farklılığı vardır. Anglosakson Hukuk Sistemlerinde, yabancı hukuk genellikle hukuki 

sorun değil maddi sorun açısından incelenir. Bu nedenle yabancı hukuka dayanan 

tarafça ispatı gerekir
206

. Ancak yabancı hukuk, maddi sorunun jüri tarafından ele 

alınması genel kuralının bir istisnasını oluşturur ve yargıç tarafından ele alınır
207

.  

Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde ise, genel olarak, yabancı hukuk yargıcın 

re’sen gözönüne alacağı hususlar, yani jura novit curia kapsamında kabul edilir, 

ancak bu durum mahkemelerin re’sen bilirkişilerden görüş isteyebilmelerini 

engellemez
208

. 

Avrupa Topluluğu Hukuku ise üye ülkeler bakımından “yabancı” 

sayılmamaktadır. Bu nedenle maddi olay olarak değil, “hukuk kuralı” olarak, yargıç 

tarafından re’sen gözönüne alınmaktadır
209

.  
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Hukuk kuralları ispat edilmeyeceğinden, vergi hukukuna özgü yardımcı 

kaynaklar olan özelge ve sirküler ile yapılan açıklamaların da ispatına ihtiyaç 

bulunmadığı kabul edilmelidir. 

Medeni yargılama hukuku bakımından, çoğunlukla kabul edilen görüş, Türk 

kanunlarını uygulayacak olan yargıcın, çok sayıda, farklı ve çeşitli örf ve âdete 

ulaşması kolay olmayacağından örf ve âdetin varlığını iddia eden ve bundan kendi 

yararına sonuçlar çıkaran kimsenin bu konuda ispat yükünü taşıması gerektiği 

yönündedir
210

. Ancak yargıcın bilinmeyen örf ve âdet hakkında taraflara yardımcı 

olması, çeşitli kurumlara
211

 ya da bilirkişiye başvurması mümkündür
212

. 

Verginin yasallığı ilkesinin hakim olduğu vergi hukukunda ise bilindiği üzere 

örf ve âdetin uygulanması dolaylı ve sınırlı olarak söz konusu olabilir. Şöyle ki, 

vergiyi doğuran olayın özel hukuk ilkelerine göre saptanması gerektiğinde, örf ve 

âdet özel hukuk için kaynak oluşturduğu ölçüde, vergi hukuku açısından kaynak 

olabilecektir
213

. 

Ancak ispat bakımından, örf ve âdet kavramının dışında kalan, “iktisadi, 

ticari ve teknik icapların” ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çalışmamızın ikinci 

bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, söz konusu icaplar, ispat yükünün 

paylaştırılmasına ilişkin bir kuram olan “hayatın olağan akışı ölçütü”nün vergi 

hukukuna yansımasıdır. Vergi yargıcı, iktisadi, ticari ve teknik icapların ne olduğu 

konusunda da tarafların iddia ve savunmalarıyla bağlı değildir, bunları re’sen 

araştırır.  
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Daha önce belirtildiği üzere, ispattan farklı olarak yorum hukuki sorundur ve 

yargıç gerekli yorumu yapmaktan kaçınamaz. Bu durumda mahkemece şu veya bu 

yönde bir yorumun yapılması için tarafların yorum yöntemlerini ispat etmeleri 

zorunlu değildir
214

. 

Diğer yandan, bir kavramın olağandan başka bir anlamda kullanıldığını iddia 

eden ve bundan kendi yararına sonuç çıkaran taraf, bu iddiasını ispata yarayan 

olayları ispat etmelidir. 

1.3.2.2. Gerçek Mahiyetin Saptanması Bakımından Önem 

Taşımayan ve Gerçekliği Konusunda Şüphe Bulunmayan Olaylar 

Türk vergi hukukunda ispatına ihtiyaç olmayan hususların neler olduğu 

açıkça sayılmamıştır. Örneğin Avusturya Mali Kanunu’nun 167.maddesinde ise 

vergi idaresi açısından açık olan ve yasanın varlığına karine bağladığı olayların 

ispatının gerekmediği açıkça belirtilmiştir
215

.  

Türk vergi hukukunda bir olayın ispatına ihtiyaç olup olmadığının 

değerlendirilmesi ölçütünü “vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyetinin saptanması için açıklığa kavuşturulması gereken bir olay olup 

olmadığı” olarak belirlemiştik. Bu nedenle maddi gerçeğe ulaşmak açısından gerekli 

olmayan olayların ispatının beklenmesi yargılamayı sebepsiz yere uzatarak adil 

yargılanmanın bir gereği ve ölçütü olan yargılamanın makul sürede yapılması 

ilkesine aykırı bir durum yaratacaktır. Basit bir örnekle, bir kişinin şirketin kanuni 

temsilcisi olarak vergisel sorumluluğunun bulunup bulunmadığına ilişkin davada, bu 

kişinin uyuşmazlık konusu dönemde kanuni temsilci olduğu ya da olmadığı açık ise, 

bu olgunun ayrıca ispatı gerekmemelidir. 

Ancak taraflara bu yönde bir yük yüklenmemesi gereği, ispat haklarının 

sınırlandırılması anlamına gelmemelidir. Diğer bir deyişle idarenin eylem ve 

işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması amacını güden vergi yargılamasında; 

maddi olayın ve hukuki durumun yeterince açık olduğu, bu nedenle savunma ya da 
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cevap dilekçesinin tebliği üzerine karşı tarafın vereceği yanıtın, yapacağı 

açıklamanın uyuşmazlığın çözümünde etkili olamayacağı veya aynı konunun daha 

önce karara bağlanmış olduğu gibi ön kabul ile tarafların savunma ve cevap 

haklarının mahkemece kullandırılmaması yoluyla ispat haklarının sınırlandırılması 

da söz konusu olmamalıdır
216

. 

Gerçekte hukuksal önem taşımayan ve istisnai olarak ispatı gereken olaylar 

ise, bir ispat aracının delil değerine, örneğin bir tanığın sözüne inanılır olup 

olmadığına ilişkin bilgi veren olaylardır; bunlara yardımcı olaylar denir
217

. Örneğin, 

re’sen tarhiyata dayanak olarak beyanları dikkate alınan üçüncü kişilerin, yükümlü 

ile aralarında husumet bulunan kişiler olup olmadığının ispatını sağlayan hususlar bu 

niteliktedir
218

. 

Gerçekliği şüpheli olmaması nedeniyle ispatına ihtiyaç bulunmayan olayların 

bir bölümü “herkesçe bilinen olaylar”dır. 

1.3.2.2.1. Herkesçe Bilinen Olaylar 

Medeni yargılama hukukunda olduğu gibi, herkesçe bilinen, yani “mâruf ve 

meşhur” olan olayların
219

 vergi hukukunda da ispata konu olmadığı görüşündeyiz. 

Zira bu olaylar ya da durumların gerçekliği, ayrıca tartışılmasını gerektirmeyecek 

ölçüde yerleşmiş, yayılmıştır. Bu durumda, böyle bir olaya ya da duruma dayanan 

taraf, aleyhine delil gösterilmediği sürece, bunu ispat etmek için delil göstermekle 

yükümlü değildir
220

. Herkesçe bilinen olaylar, doğruluğundan şüphe edilmeyen ve 

herkesin bilebileceği, özel bir uzmanlık gerektirmeden kolaylıkla öğrenilebileceği 

kabul edilen; tarihi olaylar, ekonomik durum, büyük doğa olayları gibi olay ve 
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 UMAR, YILMAZ, a.g.e,  s.20. 
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 Danıştay’ın yerleşmiş içtihadına göre, yükümlülerle işlemde bulunan ve yükümlü arasında 

herhangi bir husumet bulunmayan kimselerin inceleme elemanı tarafından tutanakla tesbit edilen 

ve birbirini teyit eden ifadeleri, vergi tarhına dayanak olabilecek delil niteliği taşımaktadır. 

(Dnş.4.D., E.1999/1323, K.1999/4273, 24.11.1999; Dnş.7.D., E.1995/4460, K.1996/1082, 

20.03.1996; DNŞ.VDDGK, E.2002/12, K.2002/101, 15.03.2002 vb.) 
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 HMK. m.187/2. KURU, ARSLAN, YILMAZ, a.g.e, s.359. 
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 YILDIRIM, a.g.e, s.115. 
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durumlardır
221

. Gölcük depremi, genel seçimlerin yapıldığı gün, belli bir tarihin 

haftanın hangi gününe rastladığı gibi
222

. Yargıcın bir davada verdiği kararlar, resmi 

olarak öğrendiği hususlar, genele yayılan ve ciddi itiraza uğramayan olaylar bilinen 

olaylardır. Yayılma gazete, televizyon, radyo, ağızdan ağıza nakil suretiyle 

olabilir
223

.  

Bir olayın ne zaman herkesçe bilinen olay olarak kabul edileceği teknolojinin 

yeni gelişmeleri karşısında tartışılabilir hale gelmiştir. Zira bilginin yayılması 

günümüzde eskiye nazaran çok daha hızlı ve farklı yollarla söz konusu 

olabilmektedir. Bu bağlamda tartışılabilecek ilginç bir husus, sosyal medya 

aracılığıyla yayılan olayların herkesçe bilinen olay olarak sayılıp sayılamayacağıdır. 

Bilindiği üzere, vergi yükümlüsünün vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde 

gecikmesine bir mücbir sebebin yol açtığını iddia etmesi halinde, dayanılan mücbir 

sebep herkes tarafından bilinen bir olay veya durumdan kaynaklanmakta ise, yani 

objektif bir mücbir sebep varsa bunun ispatı gerekmeyecektir
224

. Bunun sonucu, 

gerek idari aşamada vergi idaresinin, gerekse yargı aşamasında yargıcın, bu olayları 

ileri süren taraftan iddiasını ispat için ayrıca delil gösterilmesini istememesidir. 

Bu durumda örneğin sosyal medyada yayılan bir haber yoluyla, işyerinin 

bulunduğu yerde şiddetli protesto gösterilerinin bulunduğunu öğrenen, bu nedenle 

işyerine gidemeyen ve vergisel ödevlerini süresinde yerine getiremeyen yükümlünün 

mücbir sebebin varlığını ileri sürmesi halinde, bu iddianın ispatına ihtiyaç 

duyulmadığı kabul edilir mi? Diğer bir deyişle söz konusu bilgi “herkesçe bilinen 

olay” olarak değerlendirilir mi? Kanımızca bu sorunun yanıtı olumludur. Zira böyle 

bir durumda yükümlünün gerçekten de söz konusu bilgiden etkilenebileceğini kabul 

etmek gerekir. Üstelik vergi idaresinin/yargıcının söz konusu haberin sosyal 

medyada ilgili tarihte gerçekten yaygın olup olmadığını tespit etmesi mümkündür. 
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Hukuku, 7.Bs., Ankara, Yetkin Yayınları, 2014, s.335. 



68 

 

Belgesay, genele yayılmış olaylar yanında, hayat tecrübeleri dolayısıyla 

bilinen olayların da mülga HUMK’un tabiriyle “maruf” olduğunu belirtmektedir. 

Örneğin kalbe giren bir kurşunun ölüme sebebiyet verdiğinin bilinmesi gibi. Bu 

durumun “kanıtlanmış” olduğunun farz edilmesi için ayrıca tanık ya da bilirkişi 

dinlemeye gerek yoktur
225

. Herkesçe bilinen olayların, zaman ve yere göre 

değişebileceğini de belirtmek gerekir
226

. 

1.3.2.2.2. Kesinleşmiş Yargı Kararlarında ve Uzlaşma 

Tutanaklarında Yer Alan Olaylar 

Maddi olaylar hakkında kesinleşmiş yargı kararlarında tespit edilmiş 

hususların veya resmi makamlarca tespit edilmiş olan olayların ispatına gerek 

olmaması; yargı otoritesine, resmi kurumlara güvenin ve temelde hukuk devleti 

ilkesinin sonuçlarından biridir.  

Öncelikle yargı yeri Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararlarını
227

 ve 

İçtihadı Birleştirme Kararlarını re’sen gözetmek zorundadır.  

Ayrıca kesinleşmiş mahkeme kararlarında delillerin tartışılması sonucunda 

belirlenen olaylar daha önce ispat edilmiştir
228

. Örneğin, bir kamu alacağına ilişkin 

ödeme emrine dava açılması durumunda, ödeme emrinin dayanağını ve sebep 

unsurunu oluşturan tarh işleminin yargı kararıyla kaldırılması doğrudan ödeme 
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 KUNTER, YENİSEY,NUHOĞLU, a.g.e, s.1340. Ancak KUNTER/YENİSEY/ NUHOĞLU 

devamla bu kuralın istisnaları olduğunu, zira ceza mahkemesinin şekli gerçek ile yetinen bir 

yargılama sonucunda verilen kararda saptanan olayın, kararda saptandığı şekilde benimseyip 
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yetinen bir muhakeme (meselâ medenî muhakeme) sonunda verilen kararın olayı, maddî hakikat 

arayan ceza yargıcı gibi belirlemiş olacağı muhakkak değildir… Hukuk veya idare mahkemesinin 

olayı tam belirlediğine kanaat getirirse artık o konunun ceza mahkemesinde isbatına ihtiyaç 

duymaz. Meğer ki daha önce karar verilmemiş olsaydı, birleştirme mecburiyeti olan bir muhakeme 

söz konusu olsun. Bu takdirde, kendisi de muhakeme yapsa idi, aynı isbat kaidelerine 

başvuracağından, diğer mahkemenin kararı ile bağlı olması gerekecektir.” Yazarların ileri sürdüğü 
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s.1341. 
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emrinin de iptalini gerektirdiğinden, ödeme emrinin hukuka aykırılığının ispat 

edilmesine gerek kalmayacaktır
229

.  

Bir vergi ilişkisinin temelindeki maddi olay ve işlemlerin gerçekleşip 

gerçekleşmediği yönünde kanaat sahibi olacak mahkemenin, yalnızca vergi 

mahkemesi olmadığı daha önce belirtilmişti. Örneğin, bazı faturaların sahte olarak 

düzenlenip düzenlenmediğinin ceza mahkemesince, yükümlünün defter ve 

belgelerinin zayi olduğunun ticaret mahkemesince, inşa faaliyetlerinde hakedişe 

konu işlerle ilgili delillerin hukuk mahkemesince tespit edilmesi hallerinde 

vergilendirme açısından önem taşıyan maddi olay ve işlemlerin varlığına/yokluğuna 

ilişkin kanaate vergi yargıcı olmayan yargıçlar tarafından ulaşılmış olmaktadır. Bu 

kanaatin, kesin hüküm niteliği kazandıktan sonra vergi mahkemesi açısından da 

bağlayıcı olup olmadığı öğretide tartışmalıdır. 

VUK’un “Bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usül” kenarbaşlıklı 

367’inci maddesinin son fıkrasına göre, ceza mahkemesi kararları, vergi cezalarını 

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

makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza yargıcını bağlamaz. 

Görüldüğü üzere yalnızca “kaçakçılık suçları” bakımından düzenlenmiş olan 

bu hükme göre, vergi idaresince verilecek karar ve yürütülecek işlemler bakımından, 

ceza mahkemesince verilecek kararların dikkate alınması gerekli değildir. Aynı 

şekilde, ceza mahkemesince verilecek kararlar bakımından da idari işlem ve 

eylemlerin göz önüne alınması gerekmemektedir.  

Öğretide, bu hükme rağmen, kaçakçılık fiilleriyle vergi kaybına yol açılması 

halinde vergi ziyaı cezasının üç kat olarak kesilebilmesinin, bu fiillerin kaçakçılık 

suçunu oluşturduğu yönünde verilmiş olan ceza mahkemesi kararının varlığına bağlı 

olduğu, aksi halde idarenin üç kat vergi ziyaı cezası kesmesinin mümkün olmadığı 
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 “İhtiyati haciz kararı ve teminat istem yazısının dayanağının söz konusu tarhiyata konu vergi ve 
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belirtilmiştir
230

. Bu yönde yerleşmiş bir uygulamanın var olduğu 

söylenemeyeceğinden, yazarın “olması gereken” açısından görüşünü ifade ettiği 

kanaatindeyiz.  

Öncelikle VUK m.367/son hükmü, ceza mahkemeleri ile vergi mahkemeleri 

kararları arasındaki etkileşimle ilgili olmayıp, ceza mahkemeleri ile vergi idaresi 

arasındaki ilişkileri düzenlemektedir
231

. Bu hükmün, vergi mahkemeleri 1982 yılında 

2576 Sayılı Kanun ile kurulmadan önce VUK’da düzenlenmiş olması ve hükümde 

geçen “vergi cezalarını uygulayacak makam ve merciler” terimleri, bu sonuca 

varılmasını gerektirir
232

. Ayrıca söz konusu hüküm, “bazı kaçakçılık suçlarının 

cezalandırılmasında usül” kenarbaşlıklı maddede düzenlenmiş olduğundan, ceza 

mahkemesinin yalnızca bu tür suçlar ile ilgili kararlarına ilişkin kabul edilmelidir. 

Ceza mahkemesince verilecek kararın vergi yargılamasına etkisi ise 

kanımızca kararın gerekçesine bağlı olarak değişebilecektir.  

Örneğin Danıştay, idari bir uyuşmazlık ile ilgili verdiği kararda ceza 

mahkemesi kararının idari yargılamaya etkisini şu şekilde değerlendirmiştir: Bir 

kamu görevlisinin eyleminin hem ceza hukuku anlamında suç hem de disiplin 

aykırılığı oluşturması halinde; şayet ilgili, ceza yargılaması sonucunda suçun 

unsurlarının oluşmadığının ya da suçun o kişi tarafından işlenmediğinin saptanması 

gerekçesiyle beraat etmiş ise bu beraat kararının disiplin cezası verilmesindeki 

bağlayıcılığı tartışmasızdır. Ancak delil yetersizliği nedeni ile verilen bir beraat 

kararı disiplin cezası verilmesi konusunda mutlak anlamda bağlayıcı nitelikte 

değildir. Çünkü ceza hukuku açısından da delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı 

tam bir aklanma değildir
233

.”  
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Görüldüğü üzere suçun unsurlarının oluşmamasının ya da kişinin suçu 

işlemediğinin ceza yargılamasında tespiti, disiplin aykırılıkları bakımından bağlayıcı 

kabul edilmektedir. Diğer yandan delil yetersizliği nedeniyle verilen karar bağlayıcı 

olmayacaktır. 

Vergi hukuku açısından da aynı yaklaşımda bulunulması gerektiği 

düşüncesindeyiz. Ceza mahkûmiyeti için yeterli bulunmayan delil, vergi 

yargılamasında tarhiyatın hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi açısından yeterli 

bulunabilir. Ancak suçun maddi unsurunun oluştuğu ya da oluşmadığı gerekçesiyle 

verilen ceza mahkemesi kararı, söz konusu maddi unsurun vergisel uyuşmazlık 

açısından değerlendirilmesi aşamasında vergi mahkemesi açısından da bağlayıcı 

olmalıdır. Oysa vergi hukuku uygulaması açısından aksi yaklaşımda bulunulmuş 

Danıştay kararları bulunmaktadır.   

Davacı yükümlünün ikrazatçılık yapıp yapmadığının uyuşmazlık konusu 

olduğu davada, davacının, ikrazatçılık yapmadığının ceza mahkemesi kararı ile tespit 

olunduğu iddiası Danıştay’ca kabul görmemiştir: Zira davacının ceza mahkemesinde 

beraat etmesi, bu davanın çözümüyle değil,  cezai sorumlulukla ilgili görülmüştür
234

. 

Oysa söz konusu beraat kararı suçun maddi unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle 

verilmiştir. Vergi mahkemesi kararında, ceza mahkemesi kararıyla davacının 

ikrazatçılık yapmadığının tespit edildiğini, mahkemeyi bağlayıcı bir unsur olarak 

ortaya koymuştur. Biz de daha önce belirttiğimiz üzere, söz konusu beraat kararının, 

vergi davasının çözümüne de etkisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu 

bağlamda “ikrazatçılık” fiilinin nitelendirilmesi bakımından vergi mahkemesinin 

serbest olduğunu belirmek gerekir.  

 

Mevcut durum bir tarafa bırakılarak olması gereken açısından değerlendirme 

yapıldığında; taraf, konu ve sebepleri aynı olan olay ya da olaylar bakımından 

verilmiş ve kesin hüküm haline gelmiş olan ceza mahkemesi kararının, gerek vergi 

idaresi gerekse vergi mahkemesi açısından etkili olması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Kaldı ki bunun aksinin kabulü, yani ceza yargılaması mahkûmiyet ile sonuçlanıp ve 
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kesinleştiğinde bu kişinin aynı zaman diliminde işlenmiş aynı eylem nedeniyle tekrar 

yargılanması ya da cezalandırılması, hukuk devleti ilkesinin alt ilkelerinden ve temel 

hak ve özgürlüklerden biri olan “ne bis in idem” ilkesine aykırılık taşıyacaktır
*
.  

Konumuzun sınırlarını aşmamak kaygısıyla, konuya ilişkin olarak önem 

taşıyan güncel bir İHAM kararı olan Glantz kararına sadece atıfta bulunmakla 

açıklamalarımızı sonlandıracağız
235

. 

Bu karar önemlidir, zira şikayet edilen devlet olan Finlandiya vergi 

hukukunda ilgili dönemde yer alan kurallar Türk vergi hukuku ile benzer 

durumdadır. Olayda başvurucunun aynı eylem nedeniyle hem vergi hem de ceza 

yargılamasında yargılanması Sözleşme’ye aykırı bulunmuştur. Yani karar 

başvurucunun lehine sonuçlanmış, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne ek 7 No’lu 

Protokol’ün 4’üncü maddesinde yer alan “ne bis in idem” ilkesinin ihlal edildiği 

tespit edilmiştir (para.62). 

Görüldüğü üzere, VUK’un 367’inci maddesinin son fıkrasında yer alan, ceza 

mahkemesi kararları ile vergi idaresinin işlemlerinin birbirini etkilemeyeceği 

yönündeki hüküm, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne ek 7 no’lu Protokol’ün 

4’üncü maddesine aykırıdır. Zira Karar’da belirtildiği üzere, aynı eylem nedeniyle, 

ceza yargılamasında verilen ve kesin hüküm haline gelen mahkûmiyet kararı, bu 

karardan sonra kişi hakkında herhangi bir vergi cezası kesilmesini ya da kişinin bu 

eylemle ilgili olarak yargılanmasını engellemektedir. Glantz kararından ortaya çıkan 

bir diğer sonuç, vergi idaresinin kaçakçılık fiili nedeniyle üç kat vergi ziyaı cezası 

kesilmesi aşamasında, bu fiilden dolayı ceza yargılaması yapılmış olup olmadığını 

araştırmasının zorunlu olmasıdır. 

  

                                                           
*
  İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne ek 7 no.lu Protokol’ün “Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve 

cezalandırılmama hakkı” kenarbaşlıklı 4’üncü maddesinin ilk fıkrasına göre, “hiç kimse bir 

devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkûm edildiği ya 

da beraat ettiği bir suçtan dolayı aynı devletin yargısal yetkisi altındaki yargılama usulleri 

çerçevesinde yeniden yargılanamaz veya mahkûm edilemez.” Her ne kadar Türkiye halihazırda bu 

Protokol’e taraf değilse de, belirttiğimiz üzere söz konusu ilkenin hukuk devleti ilkesinin alt 

ilkelerinden biri olduğu düşüncesindeyiz. 
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Sonuç olarak, ceza yargılamasında verilmiş ve kesin hüküm haline gelmiş 

kararlara konu olaylar da diğer yargı kararlarına konu olaylarla birlikte, taraflarca 

ayrıca ispatlanması gerekmeyen olaylar arasında yer almalıdır. Bu bağlamda 

tartışılabilecek bir konu, çekişmesiz yargı kararlarına konu olmuş olayların da, vergi 

yargısı nezdinde aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağıdır. 

Diğer yandan mahkeme kararının vergi yargısında ispat konusu olay 

bakımından temsil edici niteliği olup olmadığı önemlidir. 

Örneğin davacının katma değer vergisi indiriminde kullandığı belgeleri 

düzenleyen kişiden belge alan başka yükümlüler hakkında yapılan tarhiyatlar 

bakımından aleyhlerine verilen yargı kararları, belgeleri düzenleyen kişi hakkında 

yapılan tespitlerle bir arada değerlendirilmektedir.  

Bir kararda, davacı şirketin katma değer vergisi indiriminde kullandığı 

faturaları düzenleyen Z. S.'den fatura alan yükümlüler hakkındaki incelemeler 

üzerine yapılan tarhiyatlara karşı açılan davaların yükümlüler aleyhine sonuçlandığı, 

Danıştay Yedinci Dairesinin kararlarından ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden; 

Z. S. hakkında alış faturalarının sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeler 

olduğu, satış faturalarının tarih ve sıra numarası izlemediği, bir kısım faturalarını 

incelemeye ibraz etmediği, yevmiye defterlerine kaydetmediği, alt nüshasında iptal 

yazılı olmasına rağmen üst nüshasının bulunmadığı 1997 yılında düzenlenen bir 

kısım faturaların 1998 yılına ilişkin yevmiye defterine kaydedildiği, işyerinin, 

düzenlenen faturalarda yer alan satış hasılatını elde edecek kadar büyük olmadığı ve 

deposunun bulunmadığı, tüm bu tespitlerden sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin saptandığı anlaşılmıştır. 

Bu durumda, fatura alınan şahıs hakkında yapılan tespitlerden, bu şahıstan alınan 

faturalara ilişkin gerçek bir mal tesliminin olmadığı, faturaların mahiyetleri itibarıyla 

yanıltıcı olarak düzenlendiği anlaşıldığından, bu faturalara ilişkin katma değer 

vergisi indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle davacı adına yapılan tarhiyatta 

Yasa'ya aykırılık bulunmamaktadır
236

. 
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Görüldüğü üzere davacının fatura aldığı şirketten fatura alanlara yapılan tarh 

işlemlerinin hukuka uygun bulunduğuna ilişkin yargı kararları, davacının aldığı 

faturaların sahte olduğunun ispatı için yeterli olmamış, fatura düzenleyen kişi 

hakkında yani “temsil edici” delillerin varlığı isabetli olarak aranmıştır.  

VUK’un ek 7.maddesinin 3’üncü fıkrasında uzlaşmanın vaki olması 

durumunda artık vergi davası açılamayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle uzlaşmanın 

vaki olması halinde, söz konusu uzlaşma tutanakları, uzlaşmaya konu vergi ve/veya 

cezalar bakımından yargı yoluna gidilmesini engellemektedir. Dolayısıyla bu 

hususlar da ispat konusunun dışında kalmaktadır.  

1.3.2.2.3. Yasal Karineler 

Vergi hukukunda varlığı bilinen ya da taraflarca kanıtlanmış olan bir olayın 

vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetlerine kanıt 

olarak kabul edilmesi aksi ispatlanabilir yasal karinelerle kabul edilebilmektedir
237

. 

Çalışmamızın devamında irdeleyeceğimiz üzere, yasal karinelerin ispatında 

aslında ispat yükü karşı tarafa geçmemekte, ispat konusu değişmiş olmaktadır. Zira 

uyuşmazlığa uygulanacak hukuk normunun koşul vakıaları yerine, karine temelini 

oluşturan olaylar, yine asıl ispat yükünü taşıyan tarafça ispat edilir.  Karine 

sonucunun uygulanması için karineye dayanan yani ispat yükü üzerinde olan kişinin 

karine temelini ispatlaması gerekli ve yeterli olmaktadır.  

Vergi hukukunda yasal karinelere ilişkin geniş açıklamalara ayrıca yer 

verilecektir. 

1.3.2.2.4. İkrar 

Medeni usul hukukunda ispat zorunluluğu olmayan hallerden biri de ikrardır. 

İkrar, taraflardan birisinin kendi aleyhine olan ve karşı tarafça ileri sürülmüş bulunan 

bir olayın doğruluğunu mahkemeye beyan etmesidir. Yargıç önünde ikrar edilen 
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olaylar artık taraflar arasında çekişmeli sayılmaz (HMK m.188/1) ve bunların 

ispatına yönelik olarak delil gösterilmesi de gerekmez
238

.  

Mahkeme dışı ikrar ise tek başına sıradan bir emare niteliğinde olup olayı 

çekişmeli olmaktan çıkarmaz. Bu durumda, mahkeme dışı ikrar, ancak onu 

doğrulayacak başkaca delil veya emareler varsa o zaman bu delil veya emare 

sayesinde o hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmaktan çıkarır
239

. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde gerekçelerini ifade edeceğimiz üzere, vergi 

hukukunda ikrar dâhil olmak üzere “kesin delil” kavramına ihtiyatla yaklaşılması 

gerektiği kanaatindeyiz. Bunun yanında, yukarıda belirttiğimiz gibi, vergi hukukunda 

bir olayın ispatına ihtiyaç duyulmasının ölçütü taraflar arasında “çekişmeli” olması 

değil, gerçek mahiyetin ortaya çıkarılması bakımından işlevi bulunmasıdır. Bu 

nedenle, mahkemenin, vergi yargılamasında ya da idari aşamada ikrar edilen olaylara 

ilişkin olarak da delil gösterilmesini isteyebileceği görüşündeyiz. 

1.4. İSPAT YÖNTEMLERİ (TÜRLERİ) 

İspat, tarafların ispatlama amaçlarına veya ispat ölçüsüne göre farklı ayrımlar 

içinde incelenebilir: 

1.4.1. DOĞRUDAN İSPAT-DOLAYLI İSPAT 

İspat faaliyetinin içeriği bakımından ispat, doğrudan ve dolaylı ispat olarak 

ikiye ayrılır. İspat, doğrudan iddia olunan olayın varlığını ya da yokluğunu gösteren 

deliller aracılığıyla yapılırsa buna doğrudan ispat denir
240

. Malın alıcıya teslim 
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edildiğinin sevk irsaliyesi ile ispatlanması, doğrudan ispata örnek oluşturmaktadır. 

Aynı şekilde, belirli malların alış bedelinin, alıcı beyanlarıyla ispat edilmesi de 

doğrudan ispat kapsamındadır. Zira söz konusu tanık beyanları, doğrudan ispatı 

gereken olaya ilişkin olarak kanaat edilebilecek delillerdendir. 

İddia edilen olayın varlığını ya da yokluğunu doğrudan yansıtmamakla 

birlikte buna emare teşkil eden komşu olayların ileri sürülmesi yoluyla, iddia edilen 

olayı ispata çalışmak ise dolaylı ispat ya da emare ispatı olarak adlandırılır
241

. Bu 

ispat türünde, komşu olayların ispatı yoluyla, koşul olayların/kanuni unsurların 

gerçekleştiğinin büyük bir ihtimal dâhilinde gösterildiği hallerde, yargıç artık bu 

olaylara dayanarak hüküm verebilecektir
242

. Örneğin, kiralayanın kiracıya karşı 

açtığı tazminat davasında kiracının, kendisinden önceki kiracının duvar kağıtlarının 

onun zamanında da kendiliğinden söküldüğü yolundaki ifadesinden hareketle, zararın 

sebebinin binadaki bir kusurdan kaynaklandığını ispat etmesinde olduğu gibi
243

. 

Böylece ileri sürülen emareler ve tecrübe kurallarının yardımıyla, yargıç, koşul 

olayın/kanuni unsurun varlığının gerçekleşmiş olduğunu kabul edebilmektedir
244

.  

Dolaylı ispatın özel bir türü de ilk görünüş ispatıdır
245

.  Bu ispat türünde, 

mahkeme önüne getirilen olaylar, hayatın olağan akışından hareketle ve yargıcın 

delilleri değerlendirmesi yetkisi çerçevesinde ispat edilmiş olarak kabul 

edilmektedir
246

. Böylece, bir olayın, hayat tecrübelerine göre, aksinin muhtemel 

olduğu iddia edilmediği sürece var olduğu ya da olmadığı kabul edilebilecektir
247

.  

İlk görünüş ispatı, vergi hukuku açısından da uygulama alanı bulan ispat 

yöntemlerinden biridir
248

.  
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Ancak vergi hukukunda ilk görünüş ispatının hareket noktasını oluşturan 

olaylar, emareyi oluşturan olaylardan ihtimal derecesi daha kuvvetli bir hayat 

tecrübesine dayanırlar. Örneğin defter, belge ve kayıtlar ilk görünüşte doğru iseler, 

bunların dayandığı olayların gerçek mahiyetinin farklı olduğunu ispat etmek vergi 

idaresine düşer. Vergi idaresinin yükümlünün defter ve kayıtlarında eksiklik ya da 

yanlışlık olduğunu ileri sürmesi halinde, yükümlü ilk görünüş ispatının hareket 

noktasını oluşturan “defter ve belgelerinin şeklen doğru olması” olayını ileri sürerek 

ilk görünüş karinesinden yararlanabilecektir.  

Buna karşın vergi hukukunda emareler, tek başına ispat gücüne sahip 

olmadıklarından, delillerle desteklenmeleri gerekir. Bir görüşe göre, yükümlünün bir 

daire kiralayıp tabela asması, işe başladığına ilişkin bir emaredir, ancak vergi 

idaresinin yükümlünün işe başladığına dair başka deliller ileri sürebilmesi gerekir
249

. 

Her ne kadar yasakoyucu gerçekten de VUK’un 154 ve 155'inci maddelerinde 

“belirti” sözcüğünü kullanmış ise de kanımızca bu kullanım hatalıdır. Zira işe 

başlamanın göstergesi olarak yasakoyucu tarafından sayılan durumlar, aslında 

emare/belirti değil, işe başlanıldığına ilişkin adi, yani aksi ispatlanabilir karinelerdir. 

Bu görüşümüze dayanak olarak yargı kararlarından örnekler vermek 

mümkündür. Örneğin, davacının avukat olarak serbest meslek faaliyetinde bulunması 

nedeniyle gelir vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesine ilişkin işleme karşı açılan 

davada, VUK’un 155'inci maddesinde serbest meslek erbabında işe başlamayı 

gösteren belirtilerin dört bent halinde sayıldığı belirtilerek, davacı nezdinde 

düzenlenen yoklama fişinde, "işyerinin ...'ya ait olduğu, davacının anılan şahsın 

yanında sigortalı ve ücretli avukatlık yaptığı, kendi nam ve hesabına iş takip 

etmediği, aylık olarak düzenlenen ücret bordrolarına göre ücret aldığı" belirlenmiş 

olduğundan, bu hususlar davacı tarafından dava dilekçesine eklenen belgelerle 

kanıtlandığından, serbest meslek faaliyetine başlandığına dair yukarıda açıklanan 

yasa maddesinde öngörülen koşulların olayda gerçekleşmemiş olması karşısında, 

eksik inceleme ve varsayıma dayanılarak mükellefiyetin tescilinde yasal isabet 
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görülmemiş, bu yöndeki vergi mahkemesi kararı temyiz incelemesinde de 

onanmıştır
250

. 

Görüldüğü üzere, yasa kenarbaşlığında "belirti" olarak sayılan bu koşullar 

teknik anlamda "belirti" değildirler. Zira somut olayda vergi idaresinin işin 

yürütüldüğünü tespit etmesi için, dört bent halinde sayılan hususlardan bir tanesinin 

varlığını kanıtlaması gerekli ve yeterlidir. Oysa "belirti" ya da "emare" maddi olayı 

tek başına ispatlama gücüne sahip olmayan, ancak başka delillerle desteklendiğinde 

bu amaca hizmet eden ispat aracıdır. Özellikle olayların gerçek mahiyetinin 

saptanması amacının özel olarak vurgulandığı vergi hukuku alanında, emarelerin 

diğer delillerle desteklenmesi gereği daha da açıktır. Üstelik vergi yargılaması 

aşamasında, işin yürütüldüğünün tespiti salt bu koşullar çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle söz konusu koşulların, "belirti" olarak 

nitelendirilmesi uygun değildir. 

Bir diğer olayda uyuşmazlık konusu dönemde başkasının yanında ücretli diş 

tabibi olarak çalışan davacı adına, çalıştığı işyerinin iç ve dış duvarlarına levha 

asması sebebiyle mükellefiyet tesis edilmesi işleminin hukuka uygun olup olmadığı 

tartışılmıştır. Vergi mahkemesi, davacının bağlı olduğu oda kayıtlarında da bağımlı 

olarak çalıştığının belirtilmemesini de dikkate alarak, bağımsız olarak serbest meslek 

faaliyeti yürüttüğünün kabul edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 

Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay, vergi mahkemesi kararını 

bomuştur. Danıştay'a göre; "Kendi adına kayıtlı muayenehanesi olan, ancak 

mükellefiyet kaydı bulunmayan serbest meslek erbabı için, mesleki faaliyetini 

tanıtıcı levha asılmış olmasının, anılan madde hükmü uyarınca serbest meslek 

faaliyetine başlanıldığını göstereceğinde kuşku yoktur. Ancak, olayda olduğu gibi, 

başkasına ait muayenehaneye işyeri tabelasının yanında muayenehane sahibine 

hizmet akti ile bağlı serbest meslek erbabının tabelalarının da asılmış olması, bu 

tabelalarda isimleri yazılı kişilerin işyeri faaliyetinden bağımsız olarak serbest 

meslek faaliyetinde bulunduklarını değil, serbest meslek faaliyetinin kimler 
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tarafından yürütüldüğünü gösterir. Daha doğrusu; söz konusu tabelalar, işyerinde 

serbest meslek faaliyetini yürüten elemanların kimliklerini ve niteliklerini tanıtıcı 

işlev görmektedir. Dolayısıyla; bu tabelalardan hareketle, aksi saptanmadıkça, 

tabelada adları yazılı olanların müstakilen serbest meslek faaliyetinde bulundukları 

sonucuna ulaşılması ve adlarına mükellefiyet tesis edilmesi olanaklı değildir.
251

" 

Danıştay bu kararında; VUK’un 155'inci maddesinde sayılan hallerden 

herhangi birisinin serbest meslek faaliyetine başlamayı gösterdiği belirtilmesine ve 

bu hallerden biri "çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunduğunu 

ifade eden alametleri asmak" olarak düzenlenmesine karşın, başkasına ait işyerinde 

çalışan kişinin tabela asmasının bağımsız olarak serbest meslek faaliyeti yürüttüğü 

sonucuna varılamayacağını belirtmiştir. Bu karar da sayılan koşulların somut olay 

bazında değerlendirilmesi gereken koşullar olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu 

koşulların işe başlamanın "koşul olayları" olarak ya da “kesin karineleri” olarak 

nitelendirilmesi de doğru olmayacaktır. 

Kanımızca yasa başlığında "belirti" olarak nitelendirilen, ancak ispat hukuku 

bakımından değerlendirildiğinde ve yargı içtihatları gözden geçirildiğinde "belirti" 

olarak nitelendirilmesi doğru olmayan bu koşulların "adi karine" niteliğinde kabul 

edilmesi isabetli olacaktır. 

Zira vergi idaresinin söz konusu koşulların varlığını kanıtlaması gerekli ve 

yeterli olup, bu koşullar somut olay bazında değerlendirilmekte ve aksi 

ispatlanabilmektedir. Bu özellikler de ikinci bölümde ayrıca incelenecek olan adi 

karinelerin özellikleridir. 

1.4.2. ASIL İSPAT-KARŞI İSPAT-AKSİNİ İSPAT 

Tarafın ispatlama amacı bakımından ispat, “asıl ispat”, “karşı ispat” ve 

“aksini ispat” şeklinde üç türe ayrılmaktadır. 
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Somut bir olay iddiasında bulunan tarafça yapılan ispat “asıl ispat”tır
252

. 

Yargıçta oluşan kanaati sarsmak veya çürütmek üzere karşı tarafça yapılan ispat 

faaliyetine ise “karşı ispat” denir. Karşı ispat da iki türlü olabilir: Bunlardan birincisi 

doğrudan karşı ispattır
253

. Bu tür ispatta karşı taraf, doğrudan asıl ispatın konusunu 

oluşturan olaylara yönelerek bu iddianın doğru olmadığını ispata çalışır. Diğeri ise 

dolaylı karşı ispattır
254

. Bu ispat türünde ise karşı taraf yargıçta oluşan geçici kanaati 

sarsmak için, asıl ispat konusunu oluşturan olaylar hakkında değil, dayanılan hukuk 

kuralının koşul olayına yabancı olan ancak asıl ispat sonucunu sarsacak bir sonuç 

çıkarmaya elverişli olan yeni olaylara yönelik iddialarını, yani emareleri ispata 

çalışılır. 

Asıl ispatın amacı, yargıçta iddia olunan olayın gerçekleştiği ya da 

gerçekleşmediği konusunda bir kanaat uyandırmak olduğu halde; karşı ispatın amacı, 

yargıçta ispat yükü taşıyan tarafça oluşturulan kanaatin sarsılması ve karşı taraf 

iddialarının doğruluğu hakkında şüphe uyandırılmasıdır
255

. 

Kural olarak yasal karinelerin çürütülmesine yönelik olan ispat faaliyeti ise 

“aksini ispat” olarak adlandırılır
256

. Aksini ispat, asıl ispat konusunu oluşturan olayın 

ispat edilmiş sayılmasından sonra karşı tarafın, o olayın aksini, yani olayın 

gerçekleşmemiş olduğunu veya asıl ispatın konusu olumsuz olay ise gerçekleşmiş 

olduğunu ispata çalışmasıdır
257

.  Örneğin, yükümlünün, vergi idaresinin iktisadi 

icaplara uymadığını ispat ettiği olayın aksini ispatlamaya çalışması gibi. 

Karşı ispatta, bir taraf bir olay hakkında asıl ispat faaliyetinde bulunur; diğer 

taraf da asıl ispat faaliyetinin çürütülmesini, doğru olmadığını ispata çalışır. Aksini 

ispatta ise bir tarafın dayandığı olayı ispatlamasına, yani asıl ispat faaliyetinde 

bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Zira asıl ispat faaliyetine konu olması gereken 

olay, bir karine nedeniyle ispat edilmiş sayılmaktadır. Bu halde ise, varlığı kabul 
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edilen bir olay için ispat yerine; varlığı kabul edilen olayın gerçekte doğru 

olmadığının ispatı söz konusudur
258

. 

Karşı ispat, ispat yükünü taşıyan tarafça oluşturulan kanaatin sarsılması veya 

karşı tarafın iddialarının doğruluğu hakkında şüphe uyandırmaktır, yoksa yargıçta 

tam bir kanaat tesis etmek değildir
259

.  Karşı ispatla yapılan tespitlerin kesin olması 

aranmaz. Zira ispat yükünü taşıyan tarafın somut olayın ispatına yönelik faaliyeti 

çürütülmüş, iddia edilen olayların gerçekliği konusunda kuşkular yaratılmış, bu 

nedenle asıl ispat faaliyeti yetersiz kalmıştır. 

Aksini ispat ise, karşı ispattan farklı olarak bağımsız bir asıl ispat faaliyetidir. 

Karşı taraf, hasmının delillerini veya dayandırdığı belirtileri çürütmek yerine, 

doğrudan doğruya ispat edilmiş olayın tam tersini ispat ederse, buna aksini ispat 

denilmektedir
260

. 

Bir görüşe göre, davada, ispat yükü kendisinde olmayan tarafın dava ile ilgili 

hususların gerçek olup olmadığını ispata yönelik faaliyetleri ispat yükünün yer 

değiştirmesi şeklinde değil, ispat yükü kendisinde olan tarafın varlığını ya da 

yokluğunu iddia ettiği hususun ispatını gerçekleştiremediği şeklinde 

anlaşılmalıdır
261

. Kanımızca bu görüş tam olarak doğru değildir. Zira ispat yükü 

kendisinde olmayan taraf da karşı tarafın ispat faaliyetini gerçekleştirmesini 

beklemeden, onun iddialarını çürütmek üzere “karşı ispat” faaliyetinde 

bulunabilir. 

Kendisine ispat yükü düşmeyen taraf, karşı ispat faaliyetinde bulunmaksızın 

karşı tarafın iddiasını ispat etmesini bekleyebilir. Kendisine ispat yükü düşen taraf 

iddiasını ispat edemezse, diğer tarafın onun iddiasının aksini ispat etmesine gerek 

yoktur; o olay ispat edilmemiş, yani dava bakımından yok sayılır
262

. 
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İkinci bölümde ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, delillerin değerlendirilmesi 

sonrasında da davanın aydınlanamaması halinde, ispat yükünün kime düştüğünü 

belirlemek önem taşıyacaktır. Bu durumdayargıç, ispat yükü kendisine düşen tarafı 

belirlemeli ve bu tarafa iddiasını ispat etmesi gerektiğini bildirmelidir. Taraf, 

iddiasını ispat edemezse davayı kaybeder; mesela ispat yükü kendinde olan taraf 

davacı ise, davası reddedilir
263

. 

1.4.3. TAM İSPAT-YAKLAŞIK İSPAT 

İspat faaliyetinin amacı ve ispat ölçüsü bakımından yapılan sınıflandırmaya 

göre tam ispat, yargıçta bir olayın gerçekleştiğine dair tam olarak kanaat sağlamak 

amacıyla yapılan ispattır
264

.  Tam ispatta, yargıcın, iddia edilen olayın gerçekleşip 

gerçekleşmediğine tam olarak inanması, bu konuda makul ve kabul edilebilir bir 

şüphesinin bulunmaması gerekir. Ancak yargıcı inandırma faaliyeti, mutlak bir 

kesinliğe yönelik olmayıp, vicdanen tam kanaate ulaşması sağlanmaya 

çabalanmaktadır. Yargıçta oluşan kanaatin derecesi ise, ispat ölçüsü kavramı ile 

ilişkilidir
265

. 

Yaklaşık ispatta ise yargıcın, ispat edilmek istenen olayı muhtemel görmesi 

gerekli ve yeterlidir. Gerçeğe yakın gösterme ispatı olarak da anılan bu ispat 

yönteminde, yargıcın tamamen inandırılması amaçlanmamakta, iddianın ihtimal 

dâhilinde gösterilmesi yeterli sayılmaktadır
266

. Yaklaşık ispat, yargıcın çoğu kez 

acele karar vermesi gereken haller ile delil gösterilmesinin oldukça zor olduğu ve bu 

sebeple de kesin ispatın beklenemeyeceği hallerde dikkate alınan ispat ölçüsüdür.  

Örneğin, ihtiyati tedbir kararlarında tam ispat değil, gerçeğe yakın gösterme 

yeterlidir. Bu şekildeki ispat için yasal bir dayanak bulunması gerekir. Vergi 

hukukunda ispat için ulaşılması gereken kanaatin ölçüsü, çalışmamızın ikinci 

bölümünde, ispat ölçüsü başlığı altında incelenecektir. 
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1.5. VERGİ HUKUKUNDA İSPATIN TARİHSEL 

GELİŞİMİ, İSPATA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN KAYNAĞI 

VE SİSTEMATİĞİ 

1.5.1. VERGİ HUKUKUNDA İSPATIN TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

İspata ilişkin düzenlemelerin kaynağının, diğer hukuki düzenlemeler gibi, 

genellikle politik tercihlerin ve ortamların bir ürünü olduğu söylenebilir. Örneğin, 

HMK’nın senetle ispata ilişkin hükümlerinin kaynağı olan Fransız hukuk sisteminde, 

yargıcın takdir yetkisinin kaldırılması amacının arka planında yasamanın yargıya 

olan güvensizliği yer almıştır. Takdir yetkisi, takdire konu olan olgunun 

uygulayıcının keyfine bırakılması olarak görülmüş ve yorum, takdir gibi gerekçelerle 

yasanın amacının aşılmasından korkulmuştur
267

. 

Türk Vergi Hukuku’nda 1980 sonrasında çıkarılan ve 2365 Sayılı Kanun’un 

da içinde yer aldığı yasaların genel eğiliminin ise vergi idaresini güçlendirmek, 

yetkilerini genişletmek ve yükümlüleri daha etkin olarak denetlemek olduğu 

açıktır
268

. 

Söz konusu Kanun ile VUK’un 3’üncü maddesinde yapılan düzenlemelerin 

neden kabul edildiğine ve nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin olarak Yasa 

gerekçesinde bazı açıklamalar yapılmıştır. Gerekçe’de, “Genel hukukun, tarafların 

her birinin savını kanıtlamak kuralı, pratik değildir. Söz konusu kural vergi 

uygulamasının gereklerine uydurularak düzenlenmiştir” ifadeleri bulunmaktadır
269

. 

Ayrıca vergiyi doğuran olay ve işlemlerin gerçek mahiyetinin şimdiye kadar alışılmış 

olduğundan farklı olarak, sadece defter ve belge gibi maddi ve biçimsel delillerle 

değil, her türlü ispat aracı ile saptanacağı; defter, kayıt ve belge gibi maddi delillerle 

saptanan farkın ikmalen tarha, bunun dışındaki delillerle saptanan farkın re’sen tarha 

konu olacağı belirtilmiştir
270

. 
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Bu ifadelerden, vergi hukukunda ispat ve delil sisteminin, hukukun genel 

ilkelerinden
271

 uzaklaşılarak kendine özgü biçimde düzenlenmesi yönünde bir 

eğilimin varlığı anlaşılmaktadır. İspat ve delil sistemine ilişkin kuralların “pratik” 

olması gerektiği de belirtilmiştir. Temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliği 

taşıyan vergi hukuku kurallarının gereklilik, elverişlilik, orantılılık, belirlilik gibi 

çeşitli özelliklere sahip olması önemlidir. Ancak “pratiklik” kavramının bu 

özelliklerden biri olduğu savı kanımızca eleştiriye açıktır. 

Gerekçenin devamında, yükümlülerin, yasaların hoşgörülü olanaklarından 

yararlandıkları, vergiye bağlı gelir ve işlemlerini gizledikleri, vergi idaresi ve vergi 

yargısının konuyu kavramakta güçlüklerle karşılaştıkları belirtilmiştir. Bu 

açıklamaya göre yükümlülere gizli bir “vergi kaçırma/vergi hukukunu kötüye 

kullanma” varsayımı yüklenmektedir.  

Bilindiği üzere, bir hukuk kuralının anlamı tarihsel gelişiminin incelenmesi 

suretiyle, yani tarihsel yorum yöntemiyle de araştırılabilir. Yasa metninin 

gerekçelerinin incelenmesi de tarihsel yorum yöntemine dâhildir. Ancak 

yasakoyucunun hukuk kuralını getirirken hangi hukuki yararı korumak istediği 

araştırılarak yapılan tarihsel yorumun, amaçsal ve sistematik yorumla ters 

düşmemesine özen gösterilmelidir
272

. 

Daha önce belirttiğimiz üzere vergi hukukunda öncelikli olarak uygulanması 

gereken yorum yöntemi kanımızca "amaçsal yorum" yöntemidir. Zira bir hukuk 

kuralının yürürlüğe girmesi ile birlikte yasakoyucu ve onun iradesi ile olan ilişkisi bir 

dereceye kadar kesilir. Kuralın gerekçesi ve yasakoyucunun iradesi geride kaldığı 

halde, kural her an yaşar ve gelişir
273

. Bir kuralın yorumu açısından en önemli husus, 

bu kuralın uygulandığı zamana göre anlaşılmasıdır.  
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Diğer yandan, hukuk kuralının içindeki unsurların gözönünde bulundurulması 

ve bu unsurların içinde kalınarak yapılan faaliyet yorumdur. Hukuk kuralının 

çerçevesi dışındaki durumlara ve olaylara uydurulmasına gayret gösterilmekte ise, 

yorum faaliyeti değil, kıyastır
274

. 

Yukarıdaki gerekçe, kanımızca yasa kuralının yorumlanması faaliyetini 

aşmakta, kuralın getirildiği tarihte varolan olay ve durumlara uydurulmasını 

amaçlamaktadır. Dolayısıyla söz konusu gerekçe ile yapılan faaliyetin yorum değil, 

kıyas olduğunu düşünmekteyiz. Oysa verginin yasallığı ilkesinin egemen olduğu 

vergi hukukunda, kıyasa yer yoktur
275

. 

Ekonomik yaklaşım ve delil serbestîsi ilkesinin vergi hukuku açısından 

gerekli olduğu kanısında olduğumuzu belirtmiştik. Gerçekten, gerçekte ekonomik bir 

içeriğe sahip olan ve son derece karmaşık nitelikte ortaya çıkabilen vergiyi doğuran 

olayın, gerçek mahiyetinin kavranması ve vergilendirmenin ekonomik ve sosyal 

olaylara uygunluğunun sağlanması, delil serbestîsinin geçerli olduğu bir sistem ile 

mümkündür
276

.  

 

Ayrıca idare çoğu kez vergiyi doğuran olayla hiç ilişkili bulunmadığı için, 

yükümlülerin düzenledikleri defter, kayıt ve belgelerin gerçek olmadığının serbest 

şekilde ve kural olarak her türlü delille kanıtlanabilmesi, bir zorunluluğun ifadesidir. 

Nitekim VUK’un değişmesinden önceki dönemde, biçimsel delillerin yanı sıra 

örneğin tanık beyanlarının da bir kısım Danıştay kararlarında esas alınması bu 

zorunluluğu göstermektedir
277

.  

Ancak gerekçede belirtilen kötüye kullanımların tespit edilerek çözüme 

yönelik düzenlemeler getirilmesi yerine, neden yükümlülerin potansiyel vergi 
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suçlusu olarak öngörülüp, onlara gizli bir kötü niyet karinesi yüklenerek
278

 sorunun 

ispat ile ilgili düzenlemelerle giderilmeye çalışıldığı sorusu yanıtsız kalmaktadır
279

.  

Tüm vergi yükümlülerinin potansiyel vergi kaçakçısı ya da vergisel düzene 

aykırı hareket eden kişiler olarak öngörülüp, ispat ve delil sistemini bu öngörüye 

uygun olarak düzenlemek hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Bu ilkenin vergi 

idaresi lehine uygulanarak, yükümlülerin ispat güçlüğü/imkânsızlığı içinde 

bırakılması da hukuk devleti ilkesine ve özellikle adil yargılanma ilkesine aykırıdır. 

Bunun yerine vergi kaçırmanın nedenlerinin araştırılarak, vergi ile ilgili bildirimlerin 

güvenilirlik ve doğruluğunun sağlanması için çeşitli önlemler alınması ve denetimin 

etkinleştirilmesinin sağlanması gibi yollara başvurulması gerekir
280

.  

Nitekim Danıştay da eski tarihli bir kararında bu düşünceye paralel olarak 

aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır
281

: 

 

“…Gerçi hukuka uygun ve bir hüküm ifade eden sözleşmelerle vergiden 

kaçınma olanaklarının yaratılması da amaçlanabilir ve medeni hukuk için geçerli 

olan bu sözleşmeler vergi hukuku için muteber addedilmeyebilir. Ancak bu halde 
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dahi sözleşmenin, vergiden kaçınma amacına yönelik olduğu delillendirilmeli hiç 

değilse kesin belirtileri bulunmalıdır. 

 

Ülkemizde iş sahiplerinin ticari faaliyetlerini ileride çocuklarına devretmek 

ve onları hazırlamak amacıyla, erken yaşlarda işlerine ortak etmeleri sık sık 

görülmektedir. 

 

Yükümlünün reşit olan oğlunu işine ortak etmesini bunun dışında bir nedene 

bağlayacak herhangi bir belirti yoktur. Bu ortaklık nedeniyle başka bulgular olmadan 

sadece yükümlünün hissesinin düşmesi, oğlunun daha düşük nisbetlerde 

vergilendirilmesi ve bu tarihlerde tahsilde bulunması, ortaklık sözleşmesinin 

vergiden kaçınma amacına yönelik olduğunun kabulü için yeterli sayılmamalıdır”. 

Vergi hukukunda ispatın tarihsel gelişiminin 1980 öncesi ve sonrası ayrımı 

çerçevesinde incelenmesi gerekir. 30.12.1980 Tarihli ve 2365 Sayılı Kanun ile 

VUK’un 3’üncü ve diğer bazı maddelerinde yapılan değişiklikler ile 6.1.1982 Tarihli 

ve 2575, 2576, 2577 Sayılı idari yargı ve yargılama usulüne ilişkin kanunların kabulü 

bu ayrımın yapılmasını gerektirmektedir. 

Nitekim 2575, 2576 ve 2577 Sayılı Kanunlar ile idari yargı ve dolayısıyla 

vergi yargısı yeniden yapılandırılmış, yargılama usulü kuralları düzenlenmiştir.  

2365 sayılı Kanunla ise VUK’un 3’üncü maddesine ispat ve delillere ilişkin 

yeni kurallar getirilmiştir.  

1.5.1.1. 1980 ÖNCESİ DÖNEM 

1980 yılı ve sonrasında söz konusu yasalar yürürlüğe girmeden önce; vergisel 

bir uyuşmazlık çıktığı zaman kullanılacak deliller yasada teker teker sayılmadığı 

gibi, ispat ve delil sistemine ilişkin kural getiren herhangi bir hüküm de 

bulunmamaktaydı.  
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VUK’un ilk halinde, yani henüz vergi mahkemelerinin kurulmadığı dönemde, 

itiraz ve temyiz komisyonları tarafından incelenen “Vergi İhtilâfları” beşinci kitapta 

düzenlenmişti. 

Bu çerçevede itiraz komisyonlarının itirazları, temiz komisyonlarının temyiz 

başvurularını inceleme, delilleri araştırma usulüne ilişkin hükümler getirilmişti. 

Ancak bu hükümler yeterli olmadığından, itiraz ve temyiz komisyonları 

önlerine getirilen uyuşmazlıkların sonuçlandırılmasında izleyecekleri yöntemler 

konusunda tereddütler içinde çalışmakta, aynı şekilde vergi idaresi ve yükümlüler de 

iddia ve savunmalarını hangi usul ve şekle dayandıracaklarını bilememekteydiler
282

. 

Bu dönemde bazı yazarlar, yasada delillerin sınırlı olarak sayılmamış olması 

nedeniyle delil serbestliği ilkesinin egemen olduğu görüşündeydiler. Özellikle re’sen 

tarhiyatta, uyuşmazlıkla ilgili iddiaların ispatında çok değişik delillerin kullanılması 

mümkün görünüyordu
283

. Bizim de katıldığımız diğer görüş ise VUK’un ilk 

düzenlendiği halinde yargı ile ilgili düzenleme getiren, “Tarh ve ceza dosyasının 

komisyona sevki ve komisyonca incelenmesine başlanması zamanı” başlıklı 382’inci 

maddesinin ilk fıkrasında kanuni delil sisteminin benimsendiği yönündedir
284

. 

(Mülga) düzenleme şu şekildeydi: “İtiraz konusu olan vergiye veya cezaya ait ispat 

edici kağıtları ve tebliğe ilişkin ihbarnameleri ihtiva eden dosyalar…”. Görüldüğü 

üzere itirazda ancak VUK’da düzenlenen ispat edici belgeler delil olarak 

kullanılabilecekti. Ayrıca ikmalen tarhiyatın yalnızca “maddi delil”lere dayanması 

gerekiyordu. Bu kavramın ne anlama geldiği konusunda kanunda bir açıklama 

bulunmadığı gibi, Danıştay kararlarında da bir birlik yoktu
285

. Genel itibariyla VUK 
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ve diğer vergi kanunlarına göre tutulan defter kayıtları ile düzenlenen belgeler, aksi 

ispat edilinceye kadar maddi delil hükmünde sayılmaktaydı
286

.  

Kanuni delil sistemine paralel olarak, VUK’un ilk halinde, re’sen araştırma 

ilkesi de sınırlı olarak kabul edilmiştir.  “İtirazların incelenmesi” başlıklı 360’ıncı 

maddede itirazların itiraz komisyonlarınca itiraz evrakı, tarh dosyası ve ibraz olunan 

deliller üzerinde inceleneceği; itiraz komisyonlarının yaptıkları inceleme sırasında 

resmi ve özel bilûmum idare, mahkeme, müessese ve teşekküllerden malûmat 

isteyebileceği belirtilmiştir. 

 “İncelemelerin derinleştirilmesi” başlıklı 361’inci maddeye göre ise “İtiraz 

komisyonu re’sen veya taraflardan birinin talebi üzerine lüzum görürse, üyeleri 

arasından belli edeceği bir zatın niyabeti altında yeminli, tarafsız bilirkişi marifetiyle 

arazi ve bunları gözden geçirmek, mükelleflerin defter ve vesikalarını incelemek, 

lüzum gördüğü kimseleri çağırıp izahat veya yazı ile malûmat almak suretiyle 

incelemelerini derinleştirir ve gerekirse yeni deliller isteyebilir. İlgililerin sözlü 

izahatı zapta geçirilerek sahiplerine imzalattırılır…
287

”  

Görüldüğü üzere itiraz komisyonlarının incelemeyi kural olarak dosya 

üzerinde yapması ve gerekli görülmesi halinde kurumlardan bilgi isteyebileceği 

kabul edilmiş, re’sen veya talep üzerine incelemenin derinleştirilmesi halinde 

maddede sayılan yollarla delil toplayabileceği belirtilmiştir. 

Ancak uygulamada Danıştay’ın tanık beyanlarını da maddi delil olarak kabul 

ederek, delil serbestliği ilkesine adım adım yaklaştığı görülmekteydi
288

. 

Bunun yanında, delillerin değerlendirilmesinde, fiili karinelere, hayat 

tecrübelerine de dayanılmaktaydı. Örneğin, Danıştay, yükümlü ile sürekli iş ilişkisi 

olan bir üçüncü kişide ele geçirilen müsvette el defterindeki kayıtların yükümlünün 
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faturasız alım satımlar yaptığının delili sayılabileceğini kabul etmişti
289

. Kararda 

üçüncü kişinin müsvette el defterindeki kayıtların delil sayılması, “hiç kimsenin sırf 

başkasına zarar vermek amacı ile kendi aleyhine de delil teşkil edecek bir belge 

düzenlemesinin düşünülmesinin mümkün olamayacağı” gerekçesine 

dayandırılmıştır
290

.  

Uyuşmazlıkların çözümünde (mülga) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

hükümlerinden ya da içtihatlardan yararlanılması ise
291

 vergi hukukunun niteliğine 

uygun olmayan kararlar alınmasına yol açabilmekteydi. Danıştay yasa 

değişikliğinden önceki bazı kararlarında, nitelendirme yaparken, işlemlerin 

gerçek/ekonomik içeriklerini değil, hukuki biçimlerini esas almıştır. Örneğin 

Danıştay 4. Dairesi, bir kararında
292

, adi senetle satın alınıp parası nakden ödenen, 

ancak tapuya daha ileri bir tarihte tescil olunan taşınmaz dolayısıyla doğan arızi 

kazançla ilgili olarak, taraflar arasında özel şekilde düzenlenen taşınmaz satış senedi 

resmi senet olarak kabul edilemeyeceği ve mülkiyetin ancak taşınmaz mülkiyetinin 

tapuya tescil ile devrolunacağı gerekçesiyletemyiz komisyonunun kararını onamıştır.  

Kararda, satın alma terimi, muamelenin ekonomik içeriğine değil, özel 

hukukta taşınmaz şartları ile ilgili olarak öngörülen hukuki biçime göre 

tanımlanmıştır. Oysa adi senetle de olsa, taşınmaz bedeli nakden ödenip alınmış 

olmakla, muameleden beklenen ekonomik sonuç, adi senedin düzenlendiği tarihte 

doğmuş bulunmaktadır. Vergi hukuku bakımından önemli olan, bu ekonomik 

sonuçtur
293

.Amaçları ve yargılama usulü açısından temel farklılıkları göz önüne 

alındığında, özel hukukta ispata ve nitelendirmeye ilişkin olarak kabul edilen ilke ve 

kuralların vergi hukuku bakımından doğrudan benimsenmesinin uygun olmadığı 

kanaatindeyiz. 
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1.5.1.2. 1980 SONRASI DÖNEM 

Bilindiği üzere, Türkiye’de vergi yargısı idari yargı içinde örgütlenmiştir. 

Vergi hukuku, klasik kamu hukuku-özel hukuk ayrımında kamu hukuku içinde yer 

almakta, bireysel vergilendirme işlemleri tam anlamıyla idari işlem niteliği 

taşımakta
294

, vergi yargısı idari yargının hukuksal düzenine bağlanmaktadır.  İYUK, 

tüm idari yargı, dolayısıyla vergi yargısı için geçerli yargılama usulü kurallarını 

içeren bir kod niteliğindedir
295

. Bu itibarla, idare hukuku yargılama usulleri ve ispat 

araçları vergi uyuşmazlıkları alanında da kullanılmaktadır
296

.  

Buna karşın vergi hukukunun kendine özgü yönleri bulunan, bağımsız bir 

hukuk disiplini olması nedeniyle vergi yargılaması özelinde geçerli ayrık kurallar 

bulunmaktadır. Türk vergi hukuku, VUK ve diğer özel vergi kanunları ile kendine 

özgü usuller ve ispat araçları geliştirmiştir
297

.  Bu nedenle idari yargılama hukukuna 

egemen olan ilke ve kuralların da vergi yargılama hukukunda aynen geçerli olacağı 

şeklinde kesin bir söylemden
298

 kaçınmanın yerinde olacağı görüşündeyiz. 

İspat kurumu, 2365 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda VUK’a 

girmiştir.  

213 Sayılı VUK’un “Vergi Kanunu Tabiri” başlığını taşıyan 3’üncü maddesi, 

30.12.1980 tarih ve 2365 Sayılı Kanun ile değişikliğe uğramış, “Vergi Kanunlarının 

Uygulanması ve İspat” başlığı altında madde yeniden düzenlenmiştir. Maddenin 

“İspat” başlıklı B fıkrası şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyeti esastır. 

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti 

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

tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. 
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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.” 

Bizim görüşümüz bu hükmün gerek vergilendirme gerekse yargılama 

aşamasında uygulama alanı bulacağı yönündedir
299

.  Ancak elbette delillere ilişkin 

nihai değerlendirme yargılama aşamasında yapılmaktadır. 

Bir diğer görüş ise, VUK m. 3-B düzenlemesinin yalnızca vergilendirme 

aşamasına ait olduğunu, yargılama aşamasında uygulanamayacağını belirtmekte, 

bunun nedenini VUK’un bir yargılama usulü yasası değil, bir idari usul yasası olması 

olarak ortaya koymaktadır
300

.  

Bir diğer görüşe göre İYUK 31’de yer alan atıf, VUK 379 ila 412’inci 

maddeleri arasındaki hükümleri kapsamaktadır. Bu hükümler vergi itiraz ve temyiz 

komisyonlarına ilişkin hükümler olup, yapılan atıfla VUK’un vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde oynadığı rolün son bulması amaçlanmıştır
301

.  

Belirttiğimiz üzere kanımızca VUK’un 3’üncü maddesi yargılama 

aşamasında da “evleviyetle” geçerlidir. Zira İYUK’un 31’inci maddesinin ikinci 

fıkrası gereğince, İYUK ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan haller 

saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde VUK’un ilgili hükümleri 

uygulanır
302

. VUK’un 3’üncü maddesi, vergi hukukunda ispat, nitelendirme ve 

yorum ile ilgili olup vergi uyuşmazlıklarının çözümüyle doğrudan ilgili bir 

maddedir
303

. Bu görüşümüzün önemli bir dayanağı, söz konusu maddede “yeminin” 

ispat aracı olarak kullanılamayacağının belirtilmiş olmasıdır. Yemin, esasen 
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yargılama sırasında başvurulan bir delil türü olduğundan, bu delil türüne ilişkin 

hüküm içeren söz konusu maddenin, “yargılama” ile ilgili bulunduğu açıktır
304

.  

Bu görüşümüze karşı, her ne kadar literatürde tarafımızca rastlanmamış olsa 

da, Türk VUK’un mehazının Alman VUK (AO) olduğu, Alman VUK’un 95’inci 

maddesinde ise vergilendirme sürecine ilişkin olarak “yemin yerine geçen teminat 

verme” ödevinin düzenlenmiş olduğu ileri sürülebilir
305

. Bu bağlamda yasa 

koyucunun, Türk hukukunda vergilendirme sürecinde böyle bir ödevin söz konusu 

olmadığını belirtmek üzere bu hükmü getirmiş olabileceği iddia edilebilir. 

Ancak Alman VUK’da kastedilen yemin yerine geçen teminat verme ödevi 

ile Türk hukukunda delil olarak başvurulan yemin arasında bir benzerlik 

bulunmamaktadır. Alman VUK’un 95’inci maddesi gereğince, vergi idaresi, bilgi 

vermek zorunda olan kişilerden, iddia ettikleri durumların doğruluğu hakkında yemin 

yerine geçen teminat vermelerini talep edebilir
306

. 

Diğer yandan, VUK aslında halihazırda yürürlükte bulunan Alman VUK’a 

dayanmamaktadır. 1961 tarihli ve 213 sayılı VUK, 1949 tarih ve 5432 sayılı VUK’a 

dayanmaktadır. 5432 sayılı VUK’un hazırlık çalışmaları esnasında yürürlükte olan 

Alman VUK
*
 ise şu anda yürürlükte değildir

307
.  

İspata, nitelendirmeye ve yoruma ilişkin hükümler getiren bir maddenin, 

“vergi uyuşmazlıklarının çözümü” ile ilgili bir hüküm olmadığının ileri sürülmesi 

için çok güçlü gerekçelere ihtiyaç vardır. VUK’un 3’üncü maddesinin yargılama 

aşamasında uygulanamayacağı yönündeki görüşün temel dayanağı olarak, VUK’un 
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idari usul yasası niteliği taşıdığı
308

 gerekçesi ileri sürülmektedir. Bu görüş belki 

“olması gereken” açısından bir öneri olarak dile getirilebilir; mevcut durumda 

“olanı” yansıtmamaktadır. Zira VUK’un içerdiği tüm düzenlemelerin salt 

vergilendirme usulüne ilişkin değildir. Bu Yasa, vergi ödevleri, amortisman ve 

değerleme, vergi suç ve cezaları gibi çeşitli konulara ilişkin hükümler içermektedir. 

Ayrıca, VUK’un “Vergi davaları” başlıklı Beşinci Kitabı’nda yer alan 377-mükerrer 

378. maddeleri yargılama aşamasına ilişkin olarak halen yürürlükte bulunan 

hükümlerdir. VUK’un idari usul yasası niteliği taşıdığı, dolayısıyla tüm hükümlerinin 

vergilendirme aşamasına ilişkin olduğu görüşü aslında deyimsel, sistematik ve 

daraltıcı yoruma dayanan bir düşüncedir. Zira görüş sahipleri, “VUK” adını taşıyan 

yasanın yalnızca vergilendirme usulüne ilişkin hükümler taşıyabileceğini 

belirtmekte, yasanın kapsamını yasanın adıyla sınırlamaktadırlar. Sistematik yorum 

yönteminin uygulanmasında, bilindiği üzere anlamı araştırılan yasa hükmünün 

yasanın bütünü içindeki yeri ve diğer ilgili yasa hükümleri ile olan bağlantısı 

gözönüne alınır
309

. Büyük olasılıkla, bu görüş uyarınca, VUK’un 3’üncü maddesi, 

ancak yasanın “vergi davaları” başlıklı Beşinci Kitabı’nda düzenlenmiş olsaydı söz 

konusu maddenin yargılama aşamasında uygulanabileceği kabul edilebilecekti. 

Kanımızca sistematik açıdan pek çok sorun barındıran VUK’un sistematik yorum 

yöntemi ile değerlendirilmesi her zaman yeterli olamayacaktır. Bu kanaatimizi 

destekleyecek bir örnek, yine “Vergi Davaları” başlıklı Beşinci Kitap’tan verilebilir. 

Bu kitapta yer alan 413’üncü madde yükümlülerin “izahat” (özelge) talebine 

ilişkindir ve vergi davaları ile ilgisi bulunmamaktadır. Üstelik sistematik yorum 

yöntemi uygulanacaksa, VUK’un 3-B maddesinde yer alan diğer hükümler de 

değerlendirmeye alınmalıdır. Belirttiğimiz üzere, yalnızca yargılama aşamasında 

başvurulabilecek “yemin” delili de bu maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. Bizim 

görüşümüzün ise amaçsal yorum yöntemine dayandığı söylenebilir. İYUK’un 31’inci 

maddesi ile vergi davaları bakımından VUK’un ilgili maddelerinin de uygulanması 
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amaçlanmış olup bu Kanun’un ispat, yorum ve nitelendirmeye ilişkin hüküm getiren 

3’üncü maddesinin yargılama ile ilgili olduğu açıktır. 

Bu maddede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyeti yasada öngörülen belli sınırlamalar dâhilinde her türlü delille 

ispatlanabileceğini belirtilmektedir. Vergiyi doğuran olay ve buna ilişkin işlemlerin 

“gerçek mahiyetinin” esas alınacağı hükmü ile ekonomik yaklaşım ilkesi; gerçek 

mahiyetin her türlü deliller ispatlanabileceği hükmü ile delil serbestliği ilkesi kabul 

edilmiş bulunmaktadır
310

.   

Ancak bu delil serbestîsi sınırsız olmayıp, delillerin sahip olması gereken bazı 

özellikler bulunmaktadır ve bunlar çalışmamızın ikinci bölümünde incelenecektir. 

Ayrıca belirtmek gerekir ki delil serbestliği ilkesi hem idare, hem de yükümlü 

açısından geçerli olmalıdır. Son derece duyarlı menfaatlerin çatıştığı bu alanın 

ekonomik yaklaşım ve serbest delil ilkesi nedeni ile vergi idaresinin egemenliğinin 

altında bulunduğu düşünülmemelidir
311

.  

Vergiyi doğuran olaylara ekonomik olarak yaklaşmak demek, kanun sınırları 

dışına taşmak demek değildir. Vergi kanunlarının sınırları içinde olaya ekonomik 

niteliği ile yaklaşılmalıdır
312

.  

Şanver’in belirttiği üzere
313

 “ekonomik yorum ve serbest kanıtlama; yasaya 

karşı açık bono değildir, noksan yasal durum için temel olamaz, ölçülü ve hakça 

değil diye yasa kuralını bir yana bırakamaz, yasa kuralına bağlılık ilkesini 

zedeleyemez, yasa kuralının olağan anlamını aşamaz. Ekonomik yorum ve serbeste 

kanıtlama; varolan olay yerine varsayılan olayı koyamaz, yasa kuralı ile olayı 

zıtlaştıramaz, serbest hukuk akımına veya hisse göre kararla kuralı veya olayı 

değiştiremez. Ekonomik yorum ve serbest kanıtlama; yükümlünün ciddi hukuksal 

işlemlerini güçleştiremez. Yükümlüden maliyenin amaçlarına göre davranmasını 
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isteyemez. Ekonomik yorum ve serbest kanıtlama; özel ekonomik arzuların 

gerçekleştirilmesi aracı yapılamaz”. 

Bir görüşe göre ise VUK’da “her türlü delil” ifadesinin yer alması; 

uygulayıcıya, şartlarını kendisinin tayin edeceği delilleri kullanma yetkisinin 

verilmesi, verginin yasallığı ilkesine aykırı olup, sübjektif davranışlara yol açabilir 

mahiyettedir
314

. Zira özellikleri hukuken belirlenecek delilleri serbestçe 

değerlendirmek başka, nelerin delil teşkil edeceğine serbestçe karar vermek başka bir 

meseledir. Diğer bir görüşe göre ise, belirli olayların belirli delillerle ispatının söz 

konusu olmaması, bu olguların mahiyetine uygun her türlü delille ispat edilebilmesi 

delil serbestliği ilkesinin doğal sonucu olduğundan, delillerin sayıca sınırlanması 

yoluna gidilmesi bu ilkenin kabulü halinde de mümkün ve makuldür
315

.  

Delil serbestîsi açısından, VUK’un 3’üncü maddesine paralel olarak, VUK’un 

diğer bazı maddelerinde de aynı Kanunla değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, VUKn 

değiştirilen 134. madde hükmünün önceki hali “Vergi incelemelerinden maksat; 

defter, hesap ve kayıtlara dayanarak ödenmesi lazım gelen vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır” biçimindeydi. Söz konusu madde, 

değişiklikten sonra, “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır” biçimini almıştır. Görüldüğü 

üzere “defter, hesap ve kayıtlara dayanarak” ibaresinin kaldırılmasıyla, incelemede 

esas alınabilecek deliller daha kapsamlı hale getirilmiştir. Bu kapsamda değişikliğe 

uğrayan bir diğer madde olan VUK.m.30/6 bendine göre de tutulması zorunlu olan 

defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil 

bulunması re’sen vergi tarhı nedeni sayılmaktadır. Böylece “gerçek durumu 

yansıtmama” iddiası, yasanın izin verdiği tüm delillerle ispatlanabilecektir. 

Sonuç olarak, vergi hukukunda ispatın tarihsel gelişimi incelendiğinde, 1980 

öncesinde Danıştay kararlarında yasada ifade edilmemiş olan delil serbestliği 

ilkesinin kabulüne yönelik bir eğilimin bulunduğu, nihayet ilkenin VUK’un 3’üncü 

maddesinde düzenlenerek yasal dayanağının sağlandığı görülmektedir.  

                                                           
314

 TEZEL, a.g.m., s.18. 
315

 KARAKOÇ, Delil Sistemi, s.50. 
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1.5.2. İSPATA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN KAYNAĞI 

VE SİSTEMATİĞİ 

1.5.2.1.  İSPATA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN KAYNAĞI 

Bu başlık altında ispatın hangi düzenlemelerde yer aldığı ve alması gerektiği 

incelenecektir. Bilindiği üzere vergi hukukunun anayasal temeli ve hukuk devleti 

ilkesinin vergi hukukuna yansıması olan verginin yasallığı ilkesi; vergiye ilişkin 

temel öğelerin, usul ve yöntemlerin yasa ile düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. 

Ancak yasal düzenlemenin varlığı yeterli olmayıp, bu düzenlemenin niteliksel olarak 

da ilkeyi karşılaması gerekir. Zira bu ilke, “şekli anlamda” yasa ile düzenlemenin 

ötesinde, özellikle kişilere maddi ya da manevi yük getiren kuralların öngörülebilir, 

ulaşılabilir ve anlaşılabilir biçimde yasalarda düzenlenmesi gereğini gütmektedir
316

. 

İspat ve delil sistemine ilişkin kurallar da vergi yükümlüleri açısından 

“yükümlendirici” özellik taşıyan kurallardır. Örneğin hangi delillerin ne kadar 

süreyle saklanması ve zaman sunulması gerektiğine ilişkin kurallar “yükümlendirici” 

niteliktedir
317

.  

İspata ilişkin düzenlemelerin bir diğer önemli yönü, kişilerin hak arama 

özgürlüğü ve adil yargılanma hakları gibi temel hak ve özgürlükleri ile yakından 

ilişkili olmasıdır. Dolayısıyla ispata ilişkin temel kuralların açık, net, yalın, anlaşılır 

nitelikte olmaları ve yasayla düzenlenmesi gereği açık bir biçimde karşımıza 

çıkmaktadır. 

Mevcut durumda Türk Vergi Hukuku’nda ispata ilişkin kurallar üç ayrı 

yasada düzenlenmiştir.  Hükümlerin bir kısmı VUK’da, bir kısmı İdari Yargılama 

Usul Kanunu’nda, diğer bir kısmı ise HMK’dadır. Bu düzenlemelerin sistematiğine 

ilişkin açıklamalarımızı bir sonraki başlık altında yapacağız. 

                                                           
316

 Philip KUNIG, “Grenzen öffentlicher Kontrolle aus dem Prinzip der 

Rechtssicherheit:Deutschland”, (Kamusal Denetimin Hukuki Güvenlik İlkesinden Kaynaklanan 

Sınırları:Almanya), Çev: Yıldırım TAYLAR, Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve 

Etkin Kamu Denetimi, s.114. 
317

  GÜNEŞ, Verginin Yasallığı İlkesi, 3.Bs., İstanbul, Oniki Levha, 2011, s.187 vd. 
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Türk hukukunda ispata ilişkin temel kuralların yasalar dışında, Danıştay 

kararlarında da belirlendiğini tespit etmek mümkündür. Vergi hukukunda delil 

serbestîsi ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkeleri benimsendiğinden, hangi 

nitelikteki delillerin kabul edileceği ve ispat yükünün nasıl paylaştırılacağı 

konusundaki sınırlar Danıştay’ın çeşitli kararlarıyla çizilmiştir. Vergi yargısında 

tanık dinlenmemesi yönündeki uygulama, ihbarnamenin gerekli yasal unsurları 

taşımamasının ihbarnamenin geçerliliğine etkisi, ispat yükünün paylaştırılması gibi 

konularda Danıştay’ın içtihat hukuku oluşturma çabası görülmektedir. Ancak söz 

konusu içtihatların bir kısmı, ispat hukukunun yasalarda düzenlenen genel 

kurallarına uygunluğu yanında, kendi içinde tutarlılığı bakımından ciddi eleştirilere 

açıktır. Tespit ettiğimiz sorunlar ve somut eleştirilerimiz ilgili başlıklar altında ayrıca 

sunulacaktır. 

Özel hukukta, ispat yükü kurallarının yasalar dışında bir diğer kaynağı ispat 

yükü anlaşmaları olabilmektedir. Gerçekten özel hukukta taraflar, üzerinde tasarruf 

edebilecekleri davalar bakımından, ispat yükü anlaşmaları yapabilirler
318

. Oysa 

kamusal niteliği gereğince tarafların vergi hukukunda ispat yükü anlaşmaları 

yapmaları söz konusu değildir. Zira vergi hukukunda tarafların irade serbestȋsinden 

bahsedilemeyeceği gibi, tarafların hukuku değiştirmeleri mümkün değildir. Örneğin 

vergi yükümlüsünün defter ve belgelerini muhafaza ve ibraz ödevini sözleşme ile bir 

başka kişiye devretmesi vergi hukuku açısından mümkün değildir. Zira böyle bir 

sözleşme VUK’un 8’inci maddesi gereğince vergi idaresini bağlamayacaktır.   

Türk vergi hukukunda ispat ve delil sistemine ilişkin temel kurallar, yasalar 

yanında, yönetmelik
*
, genel tebliğ

*
, sirküler

*
 gibi kaynaklarla da düzenlenmektedir. 

                                                           
318

 UMAR, YILMAZ, a.g.e, s.15; ÖZDEMİR, a.g.e, s.20. 

*
  Örn.bkz.28101 Sayılı ve 31.10.2011 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Vergi 

İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”. 
*  Örneğin, VUK m.257’nin 4’üncü fıkrasında Maliye Bakanlığı’nın, bu Kanun’un 149’uncu 

maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri 

ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de 

dâhil 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 
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Vergi yükümlüsünün en temel haklarından olan ispat hakkını etkin bir biçimde 

kullanabilmesi, öncelikle ispat ve delil sistemine ilişkin kurallara kolaylıkla 

erişebilmesini ve bu kuralların açık bir biçimde öngörülebilmesini gerektirir. Bu 

nedenle ispata ilişkin temel kuralların yasalarda düzenlenmesi, diğer kaynaklara ise 

bu kuralların açıklanması amacıyla “yardımcı kaynak” olarak başvurulması gerektiği 

inancındayız
319

. Diğer bir deyişle kanımızca ispata ilişkin yeni kuralların yalnızca 

yasalarla getirilmesi gerekmektedir
320

. 

Özetle, Türk vergi hukukunda ispata ilişkin yasal düzenlemelerin birden fazla 

yasada ve birbiriyle çelişkili hükümler halinde getirilmiş olması, yönetmelik, genel 

tebliğ ve sirkülerler ile de temel kurallar getirilebilmesi vergi yükümlüsünün hukuk 

devletinde yer alan temel hak ve güvencelerini zedelemektedir.  

1.5.2.2. İSPATA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN 

SİSTEMATİĞİ 

Yukarıda belirtildiği üzere, mevcut durumda vergi hukukunda ispata ilişkin 

yasal düzenlemeler üç ayrı yasada bulunmaktadır.  Hükümlerin bir kısmı VUK’da, 

                                                                                                                                                                     
beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı 

uygulatmaya ve buna ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim 

veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ve buna 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu kurala bağlanmıştır. 

Maliye Bakanlığı, VUK’un 148, 149 ve 257. Maddeleri ile kendisine verilen yetkiye dayanarak 

düzenlenen 362 ve 381 Sayılı VUK Genel Tebliğleri ile bilanço esasına göre defter tutan vergi 

yükümlülerinin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarının elektronik ortamda bildirilmesi için 

Ba ve mal ve hizmet satışlarının bildirilmesi için Bs formlarını verme yükümlülüğü getirmiştir. Bu 

zorunluluklara uyulmaması özel usulsüzlük kabahati teşkil edecektir. 
*
  Örn.bkz.KDVK-61/2012-1 Sayılı ve 06.03.2012 Tarihli Katma Değer Vergisi Sirküleri; ÖTV-

2/2006-1 Sayılı ve 23.06.2006 Tarihli Özel Tüketim Vergisi Sirküleri. 
319

 GÜNEŞ, Verginin Yasallığı İlkesi, s.20. 
320

 Karşılaştırmalı hukukta, örneğin Alman Vergi Hukuku’nda da ispat hukukunun yasa dışındaki 

mevzuatla düzenlenebildiği görülmektedir. Örneğin yürütmenin çeşitli düzenlemelerle 

yükümlülere çeşitli ödevler yüklemesi söz konusu olmaktadır. Örneğin Federal Maliye Bakanlığı, 

Muamele Vergisi Kanunu (UStG) m.2 anlamındaki işletmelere, vergilendirme bakımından önem 

taşıyan gerçek ve hukuki ilişkilerini elektronik araçlarla bildirim ödevi getirme yetkisine sahiptir. 

(AO m.138 I, 1b. Aktaran, BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.130). Beyanname verme ödevine 

ilişkin hüküm getiren 149’uncu maddede, idare makamlarınca kendisinden vergi beyannamesi 

vermesi talep edilen kişinin de beyanname vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir (AO m.149 I, 

c.2). Bu düzenleme ile vergi idaresine, yasa gereğince vergi beyannamesi vermekle ödevli 

olmayanlara böyle bir ödev yükleme,  diğer bir deyişle hukuk yaratma yetkisi vermesi söz konusu 

değildir. Bu özel durum, öğretide vergi idaresinin delil sağlamaya yönelik bir araştırma davranışı 

olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu görüşler ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. BAŞARAN 

YAVAŞLAR, a.g.e, s.130. 
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bir kısmı İdari Yargılama Usul Kanunu’nda, bir kısmı ise HMK’da yer almaktadır. 

Sadece bu durum bile vergi hukukunda ispatın düzenli bir sisteme sahip olmadığını 

göstermektedir. Bir olayın hangi delillerle ispat edileceğine ya da edilemeyeceğine 

ilişkin hükümler VUK’da düzenlenmiştir.  Kısaca bir delilin hukuka uygun olup 

olmadığı VUK’a göre belirlenir. VUK, genel ispat yükü ve ispat ölçüsü kurallarına, 

ispat hakkına (VUK m.3) ve ispat hakkına ilişkin güvencelere (VUK m.378 vb.), 

delil kurallarına (VUK m.29, 30) ilişkin hükümler içermektedir. 

Oysa örneğin 6100 Sayılı HMK’da ispat ve delillere ilişkin hükümler bir 

arada toplanmış, "İspat ve Deliller" kısmı, 187.maddeden başlayan, "Hüküm ve 

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri" başlıklı beşinci kısma kadar devam eden en uzun 

kısım olarak Yasa’da yerini almıştır
321

.  

İYUK’ta delil konusu bağımsız bir başlık altında ele alınmamış olmasına 

rağmen, yine de bu konu ile ilgili bazı düzenlemelerle karşılaşılmaktadır. Bu 

Kanun’da “Dosyaların incelenmesi” kenarbaşlıklı 20’inci madde, “Sonradan ibraz 

olunan belgeler” başlıklı 21’inci madde ve “İdari davalarda delillerin tespiti” 

kenarbaşlıklı 58’inci madde bu düzenlemeler arasındadır. 

Öte yandan aynı Kanun’un 31. maddesinde belli bazı konularda HMK’ya 

açık atıfta bulunulmuştur. Bu konular arasında bilirkişi, keşif ve delil tespiti yer 

almaktadır. Dolayısıyla deliller ile ilgili olarak İYUK m. 31’de atıf yapılan haller 

çerçevesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu da uygulama alanı bulmaktadır. 

İYUK 31’in ikinci fıkrasına göre “Bu kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, 

vergi uyuşmazlıklarının çözümünde VUK’un ilgili hükümleri uygulanır.” Bu 

nedenle, İYUK’ta saklı tutulan ve HMK’ya atıf yapılan haller dışında, VUK’un delil 

ile ilgili hükümlerinin idari aşamada olduğu gibi yargılama aşamasında da geçerli 

bulunduğu sonucu çıkarılmaktadır
322

.  

                                                           
321

 KARSLI, a.g.e, s.479. 
322

 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e, s.200 
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VUK yanında İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) da ispat hukukunu 

ilgilendiren hükümler taşıdığından, birbiriyle çelişen, tutarsız hükümlerin yarattığı 

karmaşık bir yapının varlığı, en temel hususlar açısından dahi ortaya çıkmaktadır. 

VUK delil serbestîsi, re’sen araştırma ve ekonomik yaklaşım ilkelerini 

düzenlemişken, İYUK’ta hem yazılılık ilkesinin hem de re’sen araştırma ilkesi ile 

birlikte –belli durumlarda talep halinde zorunlu olmak üzere- duruşma 

yapılabileceğinin kabul edilmesi; duruşma sırasında tanık dinlenmesinin mümkün 

olmaması, diğer yandan VUK’un mükerrer 378’inci maddesi gereğince inceleme 

elemanı ve yükümlünün mali müşavirinin ve muhasebecisinin dinlenebilmesi 

birbiriyle çelişen kurallara verilebilecek örneklerdir. 

Vergi kabahatleri açısından ise, VUK’un, Kabahatler Kanunu ile çelişen 

hükümlerinin uygulama alanı bulamayacağını belirtmek gerekir. VUK’ta yer alan 

tüm idari aykırılıklar kabahat oldukları için objektif olarak Kabahatler Kanunu’na 

tâbidirler
323

. 

İspata ilişkin düzenlemelerin böylesine karmaşık bir yapıda olması, ispat ve 

delil sisteminin kendi içinde tutarlı ve uyumlu olmasını engellemektedir. 

Bir diğer sorun da, HMK’ya göndermede bulunulmayan ve VUK’da hüküm 

bulunmayan hallerde ne gibi bir yol izleneceğinin açık olmamasıdır.  

Öğretide ileri sürülen kimi görüşlere göre
324

 ispat konusunda açık hüküm 

bulunmayan hallerde HMK’dan yararlanılması mümkündür
325

.   

                                                           
323

 Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, “Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum”, İstanbul 

Barosu Dergisi, C.82, S.2008/6, s.(2840-2859). 
324

 Yaşar EROĞLU, “Danıştay Kararlarıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin 

Danıştay’da Uygulanışı, Danıştay Dergisi, Y.3, S.8, 1973, s.24. GÖZÜBÜYÜK, Danıştay’ın 

kanıt konusunda açık yollamada bulunulmayan durumlarda bile, Hukuk (Usulü) Muhakemeleri 

Kanunu’ndan yararlanma yoluna gittiğini belirtmekte ve buna ilişkin iki tane Danıştay kararına yer 

vermektedir.(GÖZÜBÜYÜK, a.g.e, s.463) Ancak söz konusu Danıştay kararlarından ilkinde 

bilirkişiye, yalnızca, teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren konularla bilgi ve açıklamaya ihtiyaç 

duyulan durumlarda başvurulması yönündeki temel bir yargılama hukuku kuralına atıf yapılmakta 

(Dnş.7.D., E.2000/7995, K.2004/702, 18.03.2004); diğer kararda ise yazarın belirttiğinin aksine, 

İYUK m.31’de Hukuk (Usulü) Muhakemeleri Kanunu’nun şahadete ilişkin hükümlerine atıfta 

bulunulmadığı,  dolayısıyla bu hükümlerin geçerli olamayacağı (Dnş.3.D., E.86/1201, K.86/2706, 

24.12.1986) belirtilmektedir. 
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Danıştay’ın da özellikle eski tarihli bazı kararlarında bu eğilimde olduğu 

gözlemlenmektedir
326

. 

Bu düşüncelere paralel olarak getirilmiş bir öneri, İYUK’un 31.maddesinin, 

“İdare yargıcı, idari yargılama hukukuyla bağdaştığı ölçüde ve bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerini 

uygulayabilir” şeklinde yeniden düzenlenmesidir
327

. 

Diğer bir görüş ise yargıcın boşluğu hukukun genel ilkelerinden yararlanarak 

ancak vergi yargısının ilke ve özelliklerine uygun biçimde doldurması gerektiği 

yönündedir
328

. 

Öncelikle vergi hukukunda verginin yasallığı ilkesi gereğince yargıcın hukuk 

yaratma yetkisinin kural olarak bulunmadığını belirtmek gerekir. Ancak bu ilkeye ve 

diğer anayasal ilkelere uymak kaydıyla, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine 

müdahaleyi konu edinen vergi hukukunda, yargıç tarafından hukuk yaratılması-

boşluk doldurulmasını gerektiren durumlar olabilir
329

.  

                                                                                                                                                                     
325

 Örneğin, MUTLUER, delil kurallarının esas olarak HMK’da (mülga HUMK’ta) olması ve 

İYUK’un 31.maddesinde bu Kanun’a birçok konuda atıf yapılmış olması nedeniyle, bu atıf 

maddesini geniş bir biçimde yorumlamak ve gereken durumlarda bu ana kanundan yararlanmak 

gerektiği düşüncesindedir. Bu bağlamda, yazara göre, HMK’nın delil konusuna ilişkin 

düzenlemeleri de göz önünde tutulması gereken hükümler arasındadır. Kâmil MUTLUER, Vergi 

Genel Hukuku, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını,  2006, 426. 
326

 Belge üzerindeki imzanın inkârı halinde nasıl bir yöntem izleneceği konusunda VUK’ta hüküm 

olmadığından (mülga) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanacağına ilişkin 

bir karar için bkz. (Dnş.4.D., E.60/4394, K.61/3823, 13.12.1961) 

      Muhakame hukuku tam gelişmemiş olduğundan, örneğin borçlar hukukunda yer alan fakat daha 

genel olan bir prensipten kıyas yoluyla faydalanılabileceği hakkında bkz. KUNTER, YENİSEY, 

NUHOĞLU, a.g.e., s.21.  

      Bir görüşe göre, kıyas yapılması için mutlaka genel-özel kanun ilişkisini aramaya gerek yoktur. 

Dolayısıyla hukuk usulü hükümlerinin açıklık olmayan hallerde ceza usulünde de uygulanması, 

kıyasın şartlarının mevcut olması ve her ikisinin "muhakeme hukukunun" iki ayrı dalı olmaları ile 

açıklanabilir. (EREM, a.g.e., s.68) Aynı yöndeki görüşe göre, örneğin, Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nda düzenlenmiş olan "taraf bilirkişisi" ya da "uzman tanık" kurumları,  (mülga) 

HUMK'ta açık hükümle düzenlenmemesine rağmen HUMK zamanında da medeni usul hukukunda 

uygulanmalıydı. Nitekim bu kurumlar Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki düzenlemeye paralel bir 

hükümle daha sonra HMK’nın 293’üncü maddesinde düzenlenmiştir. KARSLI, a.g.e, s.77. 
327

 TÜSİAD, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma İlkesi Işığında Hukuk 

Devleti ve Yargı Reformu, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku Açısından, 

İstanbul, Lebib Yalkın Yayımları, Yayın No.TÜSİAD-T/2003/12-369, 2003, s.100. 
328

 KIRBAŞ, a.g.m., s.191. 
329

 İdris Hakan FURTUN, Vergi Hukukunda Mahkemelerin Hukuk Yaratma Kanun Boşluğu 

Doldurma Yetkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2009, s.179. 
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Kanımızca bu konuda bir değerlendirme yapılırken hukuk yargılaması usulü 

ile idari yargılama usulü ve vergi yargılaması usulünün amaç ve özelliklerinin 

uyumlu olup olmadığı göz önüne alınmalıdır. 

Elbette, yargılama usulünün tek amacı olduğunu benimsetecek güçlü nedenler 

bulunmamaktadır. Genel olarak usul kurallarının, özel olarak ispat kurallarının 

amaçsal yorumlanması açısından, adalete ve gerçeğe ulaşmayı da, uyuşmazlıkları 

çözmeyi de amaç olarak görmek gerekir
330

. Hiç kuşkusuz kararın adalete yönelik 

olması da
331

, karar ile gerçeğe ulaşmak da
332

  yargının amaçlarındandır.  

Ancak vergi yargılamasında tarafların özel hukuktan farklı olarak eşit 

konumda olmaması, kamusal yararın baskın olması ve verilecek kararın kamu düzeni 

ile ilgili olması
333

, bu yargılama usulünü hukuk yargılaması usulünden keskin 

biçimde ayırmaktadır
334

.  

                                                           
330

 Haluk KONURALP, Medeni Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara, 

Yetkin, 2009, s.6). 
331

 Ejder YILMAZ, Medenî Yargılama Hukukunda Islah, 1982, s.6-7. 
332

 ALANGOYA, İlkeler, s.86 vd. 
333

 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e,  s.206; MUTLUER, a.g.e.,s.427. 
334

 Danıştay kararlarında da bu farklılıklar vurgulanmaktadır. Örneğin bkz. “Davacının davadan 

feragat etme hakkı, dava açma hakkının doğal sonucudur. Ancak idari faaliyetin yargısal 

denetiminin gerçekleştirildiği idari yargıda, davanın karara bağlanmasından diğer bir deyişle idari 

faaliyetin yargısal denetiminin yapılmasından sonraki aşamada, temyiz veya karar düzeltme 

istemleri incelenirken, davacıya davadan feragat etme hakkı tanınması, yapılmış olan yargı 

denetiminin geçersiz sayılması sonucunu doğuracaktır. Böyle bir sonucun, hukuk devleti ilkesi 

gereği olan idari faaliyetlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılması zorunluluğuyla 

bağdaşmayacağı açıktır. Esasen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. Maddesiyle 

yollamada bulunulan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun feragate ilişkin hükümlerinin 

ancak idari yargılama usulüyle bağdaştığı ölçüde uygulanması mümkün olup, söz konusu yasal 

düzenlemenin; idari yargıda kanun yollarında da davadan feragat etme olanağı verdiğinden söz 

etmek mümkün değildir.” (Dnş.İDDGK, E.87/47, K.88/3, 21.01.1988). 

 “…özel hukuk ve vergi hukuku ilişkileri söz konusu olduğunda vergilendirme işlemlerinde vergi 

hukukunun kendi kuralları esas tutulur. Başka bir anlatımla özel hukuka göre tanımlanmış geçerli 

bir durum, vergi hukukunda farklı mütalaa edilebileceği gibi özel hukuk açısından geçersiz 

sayılacak işlemler bazı vergisel sonuçlar doğurabilir. Bu durumda Türk Medeni Kanununa göre 

resmi senette gösterilen bedel üzerinden bir gayrimenkulün tapuda tescil yoluyla iktisabı geçerli 

sayılsa dahi gayrimenkul satım aktinin unsurlarından biri olan satış bedelinin vergi hukuku 

açısından tapuda gösterilen bedel olarak kabulü her zaman zorunlu değildir. Kaldı ki, Harçlar 

Kanununa göre düşük harç ödeme mülahazası ile alım bedelinin gerçek değerden az gösterilmiş 

olması da gelir vergisi açısından gerçek iktisap bedelinin araştırılmasına engel teşkil etmez.” 

Dnş.3.D., E.1990/2057, K.1990/3199, 21.11.1990) 
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Bu nedenle yasal boşlukların HMK’dan yararlanılarak doldurulmasının 

kabulü, vergi yargılaması hukukunda geçerli olan ilkeler ile çatışmaya yol 

açabilecektir
335

. 

Bir görüşe göre ise Danıştay’ın bir içtihat mahkemesi olması nedeniyle, 

HMK’da yer alan hükümlerden yararlanılmak suretiyle bu boşlukları doldurulması 

mümkündür
336

. Eski bir Danıştay içtihadı birleştirme kararında, HMK’nın idari 

yargıda uygulanabilecek hükümlerinin “hasren tayin ve tahdit edilmiş olduğu” 

belirtilmişti
337

.  

Danıştay güncel kararlarında da HMK'ya açık atıfta bulunulan hallerde dahi 

ilgili hükümlerin ancak idari davaların türleri, nitelikleri ve idari yargılama usulüyle 

bağdaştığı ölçüde uygulanmasının mümkün olduğunu belirtmektedir
338

.  

Öte yandan, “HMK’nın geniş olarak yorumlanması ve gerektiğinde bu 

yasadan yararlanılması” düşüncesinin kabulü halinde, bu yararlanmanın sınırlarını 

belirlemek oldukça güç olacaktır. İdarenin hukuka uygunluk denetiminin sağlandığı 

yargısal aşamada, sınırların belirlenmesinin güç olması, keyfiliği ve hukuka 

aykırılıkları doğurabilmesi açısından oldukça tehlikeli bir durumdur.  

Mevcut durumda vergi yargılama usulünde hukuk yargılama usulünün birçok 

düzenlemesinin aynen alınarak benimsenmiş olmasının da isabetli olmadığı 

kanısındayız. Bu düzenlemeler İYUK’un 31. maddesinde HMK’ya yapılan 

yollamadan ibaret de değildir. Yargılamanın yenilenmesi, (mülga) Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’ndan alınarak, İYUK’a dili değiştirilerek konulmuştur
339

.  

                                                           
335

 Lütfi DURAN, “İdari Yargı Adlileşti (II), İstanbul Barosu Dergisi, C.56, 1982/7 vd.; Erol 

ÇIRAKMAN, “Hukuk Yargılama Usulünün İdari Yargıda Uygulanması”, İdari Yargıda Son 

Gelişmeler Sempozyumu, s.10-12; KIRBAŞ, a.g.m.,, s.198. 
336

 Yaşar EROĞLU, “Danıştay Kararlarıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin 

Danıştay’da Uygulanışı, Danıştay Dergisi, Y.3, S.8, 1973, s.24. 
337

 Dnş.İBK., E.1952/154, K.1954/33, 05.02.1954. 
338

 Bu gerekçeyle idari davalarda feragat talebinin kamu yararı ölçütü kullanılarak karara bağlanması 

gerektiği hakkındaki karar için bkz. Dş.10.D., E.2010/16395, K.2011/5749, 20.12.2011. 
339

 GÖZÜBÜYÜK, a.g.e, s.344. Her ne kadar 18.06.2014 Tarih ve 6545 Sayılı Kanun gereğince 

mevcut durumda yürürlükte olmasa da “kararın düzeltilmesi nedenleri” açısından da aynı tespitte 

bulunmak mümkündür. 
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Aynı şekilde İYUK’un 31’inci maddesinde çeşitli konularda HMK’ya yapılan 

göndermeler sonucunda tarafların iradelerinin ağırlık taşıdığı özel hukuk 

uyuşmazlıklarına özgü çeşitli usuli kurumların re’sen yargılama ilkesinin ağırlık 

taşıdığı idari yargılama ve vergi yargılaması usulüne aktarılmasının idari 

yargılamanın/vergi yargılamasının bünyesine uymadığını düşünmekteyiz
340

. 

VUK’un ispat ve delil sistemine ilişkin hükümlerine gelindiğinde ise, bu 

hükümleri içeren 3. maddede vergi kanunu, uygulama alanı, yorum, ispat, delil, ispat 

külfeti gibi bir dizi kavramın bir arada toplandığı görülmektedir. Oysa bunların ayrı 

maddeler olarak daha sistemli ve ayrıntılı şekilde düzenlenmesi yerinde olurdu
341

.  

Nitekim bu düzenleme, öğretide tartışmalara neden olmuştur. Bir görüşe göre, 

madde bu hali ile karma hükümlerin toplandığı bir düzenleme olmuştur. Yani yasa 

koyucu, bu maddede, birbiri ile dolaylı ya da dolaysız ilgisi bulunan bir dizi kavramı 

bir araya getirmiştir. Oysa vergi hukukunda yorumun ayrı bir maddede, delil ve ispat 

ilişkisinin yine ayrı madde içinde, sistemli ve bağımsız olarak yasalaşması daha 

uygun olabilecektir
342

. 

Diğer bir görüş ise, maddede yer alan ispat, delil ve yorum kavramlarının 

birbiri ile ilgisiz değil, aksine birbirini tamamlayan kavramlar olduğu, bu nedenle 

aynı kanun maddesinde birlikte düzenlenmelerinin uygun olduğu yönündedir
343

. 

Bir diğer görüşe göre vergi yargısı ile ilgili usul hükümlerinde yapılan 

değişiklikler VUK’un parçalanmasına neden olmuştur. Bu hükümlerin de VUK’da 

yer alması yerinde olacaktır
344

. 

Kanımızca, vergi hukukunun idare hukukundan bağımsız bir hukuk dalı 

olması ve özellikle ispat hukuku açısından ayırıcı yönlerinin bulunması nedeniyle 

                                                           
340

 Aynı yönde; ŞENLEN SUNAY, a.g.e,  s.11; Metin GÜNDAY, “Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı”, İdari Yargının Yapılandırılması ve 

Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü Konulu Danıştay Sempozyumu”, Danıştay Yayınları, 

No:63, 2001, s.81. 
341

 Selahattin TUNCER, Vergi Hukukunda Delil (Kanıt), Mükellefin Dergisi, Sayı:124, Nisan 2003. 
342

 TUNCER, a.g.m., s.2. 
343

 ÖZDİLER KÜÇÜK, a.g.e.,  s.11. 
344

 Şerafettin AKSOY, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1999, 

s.203. 
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vergi hukukunda ispatın ayrı bir vergi yargılaması yasasında düzenlenmesi en uygun 

çözüm olacaktır. Buna karşın mevcut düzende en azından farklı yasalara dağılmış 

düzenlemelerin tek bir yasada toplanmasının gerekli olduğu görüşündeyiz.  

Yükümlünün hakları ve ödevleri ile vergi idaresinin yetkilerine ilişkin usul ve 

yöntemler VUK’da düzenlendiğine göre, bu hakların elde edilip edilmediğinin, 

ödevlerin yerine getirilip getirilmediğinin veya yetkinin hukuka uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığının hangi delillerle ispat edileceği konusu da VUK’da 

düzenlenebilecektir. 

Öte yandan, diğer hukuk disiplinlerinde olduğu ölçüde ayrıntılı düzenleme 

yapılmasının daha esnek bir yapıya sahip olması gereken vergi yargısı için isabetli 

olmayacağı, temel kurallar belirlendikten sonra yargıya içtihat yaratma olanağı 

verilmesinin daha uygun olacağı görüşüne katılmaktayız
345

. 

Düzenlemelerin içeriğine ilişkin görüşlerimiz ilgili bölümlerde aktarılacaktır. 

Bu aşamada Türk vergi hukukunda ispat ve delil sistemine ilişkin “sistemsizliğin”, 

karmaşıklığın ve çelişkilerin giderilmesi gerektiğini vurgulamakla yetiniyoruz. 

 

                                                           
345

 KIRBAŞ, a.g.m.,, s.190. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ HUKUKUNDA İSPAT YÜKÜ ve İSPAT ÖLÇÜSÜ 

2.1. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT YÜKÜ 

2.1.1.İSPAT YÜKÜ KAVRAMI; KAVRAMIN DELİL 

GÖSTERME, İDDİA VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜNDEN 

AYIRT EDİLMESİ 

2.1.1.1.İSPAT YÜKÜ KAVRAMI 

Yargıcın, davada hangi olayların ispat edilmesi gerektiğini, yani ispatın 

konusunu belirlemesinden sonra; bu olayların kimin tarafından ispat edilmesi 

gerektiği sorusu “ispat yükü” kavramını
1
 ortaya çıkarır

2
. 

Hukuk tarihi boyunca yanıtı aranan bu soru, halen öğretiyi meşgul 

etmektedir. İspat yükü, öğretide “objektif ispat yükü” ve “sübjektif ispat yükü” 

olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir. Objektif ispat yükü, hükme esas 

alınacak olayların ispat edilememesi durumunda hükmün ispat yükü üzerinde olan 

kişi aleyhine sonuçlanması anlamına gelir. Sübjektif ispat yükü ise lehine hüküm 

verilmesi veya aleyhine bir hüküm verilmemesi adına tarafın delil gösterme yükünü 

ifade eden usulî bir yüktür
3
.  Bu çalışmada ispat yükü terimi, genel kullanıma uygun 

olarak, objektif ispat yükünü; delil gösterme yükü terimi ise sübjektif ispat yükünü 

ifade edecek şekilde kullanılacaktır. Dolayısıyla bu başlık altında incelenen kavram, 

objektif ispat yükü olacaktır. Sübjektif ispat yükü ise delil gösterme yükü olarak, ayrı 

bir başlık altında incelenecektir. 

Şayet iki taraftan herhangi birinin istemine hak veren hukuk kurallarından 

hiçbiri, ispat konusu olayların gerçekleştiğinin ya da gerçekleşmediğinin 

belirlenememiş olması nedeniyle uygulanamayacak iseler, olaylar bakımından bir 

                                                           
1
 İngilizce: “burden of proof”, Almanca: “die Beweislast”, Fransızca: “la charge de la preuve” veya 

“le fardeau de la preuve”
. 
KAZAZI, a.g.e., s.22. 

2
 KURU, ARSLAN, YILMAZ, a.g.e., s.360. 

3
 UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.34 vd. 
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belirsizlik durumu ortaya çıkar. Bu durum, taraflardan birinin aleyhine olur, yani o 

taraf istemini elde edemez. Hangi tarafın istemini elde edemeyecek olduğu sorusunu 

ispat yükü kuralları yanıtlar; yani belirlenemeyen olay için ispat yükü kimde idiyse, o 

taraf, istemini elde edemez. Bu durumda ispat yükü kavramı, belli bir olayın 

gerçekleşmiş olup olmadığının anlaşılamaması, yani ispatsız kalması yüzünden 

mahkemenin aleyhte bir kararıyla karşılaşmak tehlikesi olarak tanımlanmaktadır
4
. 

Medeni hukuk yargılamasında, yargıcın kendisine ispat yükü düştüğünü 

bildirdiği taraf, dava konusu olayı ispat edemezse, davayı kaybeder. O taraf, davacı 

ise davası reddedilir, davalı ise mahkûm edilir
5
. Zira ispat edilmemiş olan bir olay ile 

mevcut olmayan bir olay eş değerdedir (Idem est non esse et non probari)
6
. 

Görüldüğü üzere ispat yükü ancak delillerin değerlendirilmesinden sonraki 

aşamada önem kazanan bir kavramdır. Zira deliller yeterli ise ispat yükünün kimde 

olduğunun bir önemi kalmaz
7
. Bu nedenle ispat yükünün kime düştüğü gözetilmeden 

gösterilen deliller ile maddi gerçeğe ulaşılmış ise ispat yükünün hangi tarafa 

düştüğünü araştırmaya gerek yoktur
8
. Çünkü ispat yükü konusunda yargıcın bir karar 

vermesi ihtiyacı, ancak ispatın konusunu oluşturan somut olayların iddia edildiği gibi 

olduğu yolunda yargıçta yeterli kanaat oluşmadığı, yani maddi sorunun açıklığa 

kavuşmadığı durumlarda gündeme gelir
9
. Belirtildiği üzere, yargıç bu noktada ispat 

yükünü dikkate alarak sonuca ulaşacak ve ispat yükü kimin üzerindeyse, belirsizliğin 

riskine de bu taraf katlanmak zorunda olacak, dolayısıyla, karar bu tarafın aleyhine 

                                                           
4
 Geniş bilgi içi bkz. UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.2 vd. 

5
 KURU, ARSLAN, YILMAZ, a.g.e., s.370-371; PEKCANITEZ ATALAY, ÖZEKES, a.g.e., 

s.445.  Yargılamada yalnızca davanın asıl konusu bakımından değil, aynı zamanda bir ön sorun 

veya bir ara sorun hakkında da iki tarafın birbirine zıt olarak ileri sürdükleri olayların hiçbirinin 

ispat edilememesi olasılığı vardır. Bu durumlarda da yargıcın ispat yükü kurallarına başvurması 

gerekecektir. Bu nedenle ispat yükünün tanımında “davayı kaybetmek tehlikesi” değil, daha geniş 

olan “mahkemenin aleyhte bir kararıyla karşılaşmak tehlikesi” ibaresi kullanılmalıdır (UMAR, 

YILMAZ, a.g.e.,  s.3). 
6
 ÜSTÜNDAĞ, a.g.e.,s.613. 

7
 ATALAY, a.g.e.,  s.10. 

8
 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,  s.3 

9
 ATALAY, a.g.e., s.10. 
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olacaktır
10

. Çünkü yargıç, ispat faaliyetinin sonucu ne olursa olsun davayı bir 

hükümle sonuçlandırmak zorundadır. (Anayasa, m.141/son). 

Buradaki anlamıyla belirsizlik, davanın başındaki belirsizlik değildir. 

Kuşkusuz her davada olaylara ilişkin iddialar bakımından daha baştan bir belirsizlik 

söz konusudur. Ancak ispat yükü kurallarının uygulanmasına esas teşkil eden 

anlamdaki belirsizlik, delillerin değerlendirilmesi sonunda halen devam eden, 

uyuşmazlığın aydınlanamaması halidir
11

.  

POSTACIOĞLU, bu hususu vurgulamak için, tarihi ve bilimsel gerçeği 

arayan tarihçi ile adlî gerçeği arayan yargıcın durumunu karşılaştırmaktadır. Tarihçi, 

geçmişte meydana gelmiş bir olayın gerçek durumunu tespit edemez ise hüküm 

vermemekte serbesttir. Yargıcın ise böyle bir olanağı yoktur; yargıcı bu belirsizlik 

durumundan kurtaracak olan yol, ispat yükünün taraflardan hangisine ait olduğunun 

tespitidir
12

. 

Yargıç, ispat yükünün kime düştüğünü belirttikten sonra, kural olarak, 

kendisine ispat yükü düşen kimsenin ispat işlemine girişmesi gerekir. İspat yükü 

taşıyan taraf iddiasını ispat edemezse, kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın, 

ispatlanamayan olayın aksini ispat etmesine gerek yoktur. Çünkü kendisine ispat 

yükü düşen taraf, iddiasını ispatlayamadığı için -kendisine ispat yükü düşmeyen 

tarafın karşı ispatı gerekmeksizin- yargıcın aleyhte kararı ile karşılaşacaktır. 

Normal olan durum bu olmasına karşın, kendisine ispat yükü düşmeyen 

tarafın, ispat yükü taşıyan tarafın iddiasını ispat etmesini beklemeden, onun 

iddiasının aksini ispat etmek için delil göstermesi olanağı vardır. Bu delile “karşı 

(mukabil) delil”, bu ispat türüne ise “karşı ispat” denir. Karşı delil gösteren taraf, 

bununla karşı tarafın iddiasını çürütmeye çalışır; yani, karşı tarafın iddiasını ispat 

etmesini güçleştirir”
13

.  

                                                           
10

 UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.5; ÖZDEMİR, a.g.e., s.8. 
11

 ATALAY, a.g.e., s.12. 
12

 POSTACIOĞLU, a.g.e., s.534. 
13

   UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.7. 
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Öğretide ve kimi yargı kararlarında “ispat yükü” terimi yerine “ispat 

yükümlülüğü”, “ispat mükellefiyeti” terimlerinin kullanılmasını isabetli 

bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Kanımızca “yükümlülük” kavramı “yük” 

kavramını karşılamamaktadır. Gerçekten, hukuki bir yükümlülük, yerine 

getirilmediği takdirde aynen ifaya veya tazminata yol açar
14

. Keza, vergi 

yükümlülüğü yerine getirilmediğinde, ödenmeyen borç cebren tahsil olunur ve 

yükümlülüğe bağlı ödevlerin yerine getirilmemesi çeşitli yaptırımlara yol açar. Oysa 

kişi, kendisi tarafından ispatı gereken bir olayı ispat edemezse, karşı taraf ve 

mahkeme onun mutlaka bunu ispat etmesini isteyemez. Kendisine ispat yükü düşen 

taraf o olayı ispat edememiş sayılmakta ve davacı ise davası bu nedenle 

reddedilmektedir
15

. Üstelik çalışmamızın devamında tespit edileceği üzere, yargıcın 

tarafların sunduğu delillerle bağlı olmadığı vergi yargılamasında kimi zaman ispat 

yükünün yerine getirilmemesi o tarafın aleyhinde karar verilmesine dahi yol 

açmamaktadır. 

Belirli bir sonucu elde etmek isteyen tarafın, ihtiyari şekilde bir işi yapmak 

durumunda bırakılması ise "külfet"tir
16

. 

Aksi yöndeki görüşe göre söz konusu “yaptırım” kavramının maddi 

hukuktakinden farklı olması nedeniyle “ispat yükümlülüğü” teriminin tercih 

edilmesinde sakınca yoktur
17

. Bu çalışmada, yukarıda ifade ettiğimiz görüşümüz 

uyarınca ve yasalarca da kabul edildiği üzere “ispat yükü/külfeti” terimi tercih 

edilmiştir. 

Danıştay kararlarında “kanıtlama yükü”, “kanıt yükü” terimlerinin de 

kullanıldığı görülmektedir. “İspat” terimi yerine “kanıtlama” sözcüğünün 

kullanılması tercih edilebilecekse de “kanıt yükü” kanımızca genel kullanıma uygun 

olmadığı gibi “delil gösterme yükü” kavramı ile karıştırılması olasılığı bulunan bir 

terimdir. Terimin kullanımına ilişkin daha önemli bir sorun ise Danıştay’ın, bu terimi 

                                                           
14

   POSTACIOĞLU, a.g.e., s.534. 
15

 KURU, ARSLAN, YILMAZ, a.g.e.,s.358. 
16

 EREM, Ceza Usul Hukuku, s.316. 
17

   POSTACIOĞLU, a.g.e., s.534. 
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kullanırken, kimi zaman “objektif ispat yükünü”, kimi zaman ise “delil gösterme 

yükünü” kasdetmesidir.  

Danıştay kararlarında hatalı olarak kullanıldığı tespit edilen bir diğer terim de 

“ispat yükünün tersine çevrilmesi” kavramıdır. Örneğin bir kararda şu ifadeler yer 

almaktadır: “Mahkemenin bu kabulü karşısında, söz konusu fatura tutarlarının 

oluşturduğu maliyetin belgelendirildiği de kabul edilemeyeceğinden; ticari gereklere 

aykırı düzenlenen fatura tutarlarında emtia alışı olduğunu kanıtlama yükü, VUK’un 

3'üncü maddesi uyarınca davacıya düştüğü halde, bu konuda davacıdan kanıt 

sunması istenip, sunulduğu takdirde değerlendirildikten sonra karar verilmesi 

gerekirken, ispat yükü tersine çevrilerek verilen kararın hukuka uygun görülmediği 

gerekçesiyle kararı bozmuştur
18

”. Görüldüğü üzere Danıştay vergi mahkemesinin 

ispat yükünü hukuka aykırı olarak paylaştırıldığı tespiti yerine, “ispat yükünün 

tersine çevrildiği” ifadesini kullanmıştır. 

2.1.1.2. İSPAT YÜKÜ KURALLARININ KAYNAĞI VE 

NİTELİĞİ 

Karşılaştırmalı vergi hukuku açısından incelendiğinde, ispat yükü kurallarının 

ya yasalarda düzenlendiği ya da içtihatlara dayandığı görülmektedir. 

Örneğin; Avusturya, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya’da ispat yüküne ilişkin 

genel kural yasaya dayanmaktadır. Almanya, Amerika, Finlandiya ve Hollanda gibi 

bazı ülkelerde ise kural içtihat hukuku temellidir
19

.  

Türk Vergi Hukuku’nda ispat yükü kuralları yasaya dayanmaktadır. Bu 

bağlamda genel ispat yükü kuralları VUK’ta yer almaktadır. İspat yükünün 

paylaştırılmasına ilişkin özel kurallar ise bireysel vergi yasalarında düzenlenmiştir. 

Bunun yanında, yargı kararları ile ispat yüküne ilişkin tamamlayıcı kurallar/ölçütler 

kabul edilmektedir. 

                                                           
18

   Dnş. 3.D., E.2007/5046, K.2008/1597, 15.05.2008. 
19

   Börje LEIDHAMMER, General Report (National Concepts), The Burden of Proof in Tax Law, 

Ed: Gerard MEUSSEN, 2011 EATLP Congress, Uppsala, 2-3.6.2011, s.20. 
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Diğer yandan, yasal ispat yükü kuralları, yargı kararlarında 

yorumlanmaktadır. Çalışmamızın devamında açıklayacağımız üzere, Danıştay’ın 

ispat yükünün paylaştırılması bakımından, kanımızca yasanın sözünün ve özünün 

dışına çıktığı kararları bulunmaktadır. Diğer bir deyişle ispat yükü kurallarının kimi 

Danıştay kararlarında hatalı yorumlandığı ve uygulandığı görüşündeyiz. Bu kararlara 

çalışmamızın devamında yer vereceğiz. Bu noktada belirtmek istediğimiz husus, 

Türk Vergi Hukuku uygulamasında ispat yükünün paylaştırılmasında, yasal kurallar 

yanında içtihat hukukunun da belirleyici olduğudur
20

.  

İspat yüküne ilişkin kuralların maddi hukuka mı usul hukukuna mı girdiği 

meselesi öğretide tartışmalıdır. 

Genel kanıya göre, hukuk kuralını düzenleyen yasanın niteliği bir yana 

bırakılıp, bizatihi hukuk kuralının niteliği açısından değerlendirildiğinde, Türk usul 

hukuku öğretisinde ispat yüküne ait kurallar “maddi hukuka ait kurallar” içinde yer 

almaktadır; çünkü ispat edilmesi gereken olayları ve bu olaylara bağlanan hukuki 

sonuçları belirleyen, maddi hukuk kurallarıdır
21

.  

İkinci bir görüşe göre, ispat yükü sorunu yargılama hukukuna yani usul 

hukukuna girer; zira ispat yükünün paylaştırılması ancak bir yargılamada söz konusu 

olur
22

. Bu görüşe karşı ileri sürülen eleştiri, birçok maddi hukuk kuralının bir 

                                                           
20

   Hukuk ve ceza yargılamasında da yasada yer alan ispat yükü kuralları yanında ispat yüküne ilişkin 

çeşitli kuram ve ölçütlerden yararlanılmaktadır. Bu kuram ve ölçütleri aşağıda detaylı olarak 

inceleyeceğiz. Şu an için, konuyu somutlaştırmak adına hukuk ve ceza yargılamasına ilişkin birer 

Yargıtay kararından örnek verelim:   

“... Kanunda aksi öngörülmedikçe kural olarak herkes iddiasını ispatla yükümlüdür. ( MK.m.6 ). 

Ancak iddialar karşılaştığında kimin isbat yükü altında bulunduğunun tespiti her zaman kolay 

olmamaktadır. Bunun için gerek ilmi gerekse kazai içtihatlardan bir takım ölçülere yer verilmiştir. 

a ) Hemen bütün ilim adamlarını birleştiği ve Yargıtay uygulaması da kararlılık ifade eden ölçüye 

göre, ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada bulunana düşer… 

b ) İleri sürdürdüğü bir vakıadan lehine haklar çıkaran kimse iddia ettiği olayları ispat etmelidir… 

c ) İspat yükü daha kolay başarana düşer…”. 

      (Yrg.HGK, E.1991/2-618, K.1992/8, 22.01.1992) 

      Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bir kararında, sanığın mala zarar verme suçunu işlediği yönünde 

yeterli delil bulunmadığını, sanığın savunmasının da hayatın olağan akışına uygun olduğu göz 

önüne alarak mahkumiyet kararı verilmesine olanak bulunmadığı sonucuna varmıştır (Yrg.CGK., 

E.2013/9-241, K.2013/293, 11.06.2013). 

21
 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e., s.562. 

22
 OĞUZMAN, BARLAS, a.g.e, s.310. 
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yargılama içinde değer kazandığı, bu durumun bu kurallara yargılama hukuku kuralı 

niteliği kazandırmadığı yönündedir
23

. Ancak yargılama hukuku kurallarının koşul 

olaylarının da ispatı gerekebilir. Bu durumda, ispat yükünün kime düştüğünü, o 

yargılama hukuku kuralı belli eder.  

Kanımızca ispat yükü, ispat hukukuna ilişkin diğer pek çok kavram gibi, hem 

usul hukukuna hem de maddi hukuka temas eder
24

. Ancak ispat yükünün nasıl 

paylaştırılacağını, diğer bir deyişle hangi tarafta olduğunu, uyuşmazlığa uygulanacak 

maddi hukuk belirler
25

.  

Buna karşın, ispat yükü kurallarının maddi hukuk kuralı niteliğinde olması, 

düzenlendiği yasanın da bu nitelikte olmasını gerektirmez
26

. BELGESAY’a göre 

yasaların esas ve şekil yasaları olarak iki bloka ayrılması başlı başına hatalıdır. 

Belirli bir ilişkiyi düzenleyen yasa o ilişkinin tabi tutulabileceği şekli ve şekle 

uyumsuzluğun sonuçlarını da belirleyebilir. İspat kuralları açısından da durum 

böyledir
27

. Hukuk yargılamasında ispat yüküne ilişkin genel kuralın, hem TMK’da 

hem de –mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndan farklı olarak- Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK.,m.190/f.1) düzenlenmesi yazarın saptamasında 

haklı olduğunu göstermektedir. 

Türk Vergi Hukuku’nda da durum farklı değildir. İspat yüküne, ispat 

araçlarına, ispat ölçüsüne ilişkin genel kuralları VUK getirirken; Gelir Vergisi 

Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu gibi bireysel vergi yasaları da örneğin çeşitli 

karinelerle ispat hukukunu düzenlemektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 

34’üncü maddesinde yer alan, katma değer vergisi indirimi hakkını ispat yükünü 

vergi yükümlüsüne bırakan özel ispat yükü kuralı da bu örnekler arasındadır. 

                                                           
23

 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.11. 
24

 Allan PHILIP, “Description in the Award of the Standard of Proof Sought and Satisfied”, 10 

Arbitration International 3, 1994, s. (361-363), s.361. 
25

   Andreas REINER, “Burden and General Standards of Proof”, 10 Arbitration International 3, 

1994, s. (328-349), s.330-335. 
26

 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e., s.562.  
27

 BELGESAY, İsbat Teorisi, s.6. 
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İspat yükü kurallarının maddi hukuk ya da yargılama hukuku kuralı 

niteliğinde kabul edilmesi, bu kuralların zaman bakımından uygulanması açısından 

farklı sonuçlar doğurabilecektir. Bu durum şu şekilde açıklanmaktadır
28

: Belli bir 

hukuk kuralının uygulanması için gerçekleşmesi gereken olayların varlığını ispat 

etmesi gereken kişiyi belirleyen kuralın, yürürlüğe giren yeni bir kuralla değişmesi 

durumunda; ispat yüküne ilişkin yeni kuralın geçmişe uygulanıp uygulanmayacağı, 

kuralın niteliğine göre değişecektir. İspat yükü kuralları yargılama hukukuna ait 

olsaydı, yeni ispat yükü kuralı yürürlüğe girmeden önce ortaya çıkmış hukuksal 

ilişki, bu tarihten sonra bir davaya yol açtığında yeni ispat yükü kuralının 

uygulanması gerektiği kabul edilecekti. Çünkü yargılama hukuku kuralları, yürürlüğe 

girmelerinden önce ortaya çıkmış bulunan hukuksal ilişkilerle ilgili uyuşmazlıklarda 

da, yani geçmişe de uygulanır. Oysa temele ilişkin olaylar bakımından ispat yükü bir 

maddî hukuk sorunu olduğundan, örneğimizde eski ispat yükü kuralı uygulanacaktır; 

çünkü hukuksal ilişki, maddî hukuk bakımından, doğum tarihindeki hukuk kuralına 

tabidir
29

.  

Ayrıca ispat yükü kurallarının maddi hukuk kuralı olması, vergi hukukunda 

belirlenmiş olan ispat yükü kuralının, vergisel bir uyuşmazlığın konu olduğu farklı 

bir yargılama usulünde de uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Şayet ispat yükü 

kuralları yargılama hukukuna ait olsaydı, farklı yargılama usullerinde uygulanan 

ispat yükü kurallarının da farklı olması beklenirdi. Örneğin, defter ve belgelerin 

gizlenmesi suretiyle kaçakçılık suçu isnadına ilişkin bir ceza davasında, defter ve 

belgelerin mücbir bir sebeple inceleme elemanına ibraz edilemediği iddiası 

bakımından, ispat yükünün belirlenmesinde ceza hukukunun değil, öncelikle vergi 

hukukunun ispat yükü kuralları esas alınmaktadır
30

.  

                                                           
28

 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.13. 
29

 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.13. 
30

    Örn. bkz. Yrg.11.CD., E.2000/6285, K.2001/784, 02.02.2001: 

      “…213 sayılı Vergi Usul Yasasının 172. maddesinde gösterilip, defter tutmak zorunluluğu 

yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, tuttukları defterlerle 2. kitap 3. kısımda yazılı vesikaları, 253. 

madde uyarınca ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlamak üzere beş yıl süre ile 

muhafaza etmek, 256. madde uyarınca da bu süre içerisinde yetkili makam ve memurların talebi 

üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc213.htm#172
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2.1.1.3. İSPAT YÜKÜ KAVRAMININ DELİL GÖSTERME 

YÜKÜ KAVRAMINDAN AYIRT EDİLMESİ 

Öğretide ispat yükünün üst kavram kabul edilerek ispat yükü kavramının 

altında objektif ispat yükü (ispat yükü) ve sübjektif ispat yükü (delil gösterme yükü) 

ayrımının yapıldığı belirtilmişti. Bu ayrım yapıldıktan sonra, ispat yükü kavramı dar 

anlamda objektif ispat yükünü ifade edecek biçimde de kullanılmaktadır. Geniş 

anlamda ispat yükünün bir diğer türü olan sübjektif ispat yükü ise delil gösterme 

yükü terimiyle anılmaktadır. 

Bu ayrımın dikkate alınmadığı çalışmalarda ve yargı kararlarında ise ispat 

yükü kavramının delil gösterme yükü kavramı ile karıştırılarak yanlış çıkarımlarda 

bulunulabildiği gözlemlenmektedir. Oysa delil gösterme yükü, ispat yükünden farklı 

bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İspat yükü ile delil gösterme yükü 

arasındaki farklılıklar; yargılamadaki işlevlerini, ortaya çıkış zamanlarını ve 

düzenlendikleri hukuk kurallarını da birbirinden ayrı kılmaktadır. 

Şöyle ki, yukarıda belirtildiği üzere ispat yükü maddi hukuka ilişkindir ve 

“bir tarafın karar merciini iddia ve savunmalarının doğruluğuna ikna etme yükü” 

anlamına gelir
31

. Delil gösterme ise, tarafların kendi iddialarının doğru olduğu veya 

karşı taraf iddialarının doğru olmadığı hususunda ispat sonucuna ulaşabilmek ve 

                                                                                                                                                                     
      Mücbir sebepler, 13. maddede [VUK’un 13. maddesinde] düzenlenmiş; bunlar 4 bent altında 

sayılmıştır. Dördüncü bentte "sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların 

elinden çıkmış bulunması" mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. 

     "Vergi yasalarının uygulanması ve ispat" başlıklı 3. maddenin son fıkrası "iktisadi, ticari ve teknik 

icaplara uymayan veya olayın özelliğine normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması 

halinde ispat külfeti bunu iddia edene aittir" hükmünü içermekle birlikte kanunda gösterilen 

mücbir sebeplerin ne şekilde ispat olunacağı ve ispat vasıtalarına dair Vergi Usül Yasasında özel 

bir hüküm mevcut değildir. Ceza USUL Yasanın delil serbestisi kuralı burada da geçerlidir; 

mücbir sebepler kanunen geçerli her türlü delille ispat olunabilir. Deliller, mücbir sebebin vukuunu 

ve defter ve vesikaların kısmen veya tamamen kaybı veya yok olmaları sonucunu doğurduğuna 

ilişkin savunmayı, akla uygun ve inandırıcı, dolayısıyla geçerli kılmalı; hakimde, bu yönde vicdani 

kanı oluşturmalıdır. Tersi durumda, mücbir sebep olarak itibar ve kabul olunamaz…” 
31

 John Dyson HEYDON, Cases and Materials on Evidence, London, Butterworths, 1975, s.13. 
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kendi lehine karar verilmesini sağlayabilmek amacıyla delil sunarak 

gerçekleştirdikleri usûlî bir faaliyettir
32

.  

Delil (gösterme) kuralları ile ispat yükü kuralları birbirinden farklı amaca 

hizmet ederler. Delil kuralları usul hukukuna ilişkin olan, ispatın nasıl ve hangi 

delillerle yapılabileceği konusunda sınır çizen kurallardır ve aynı zamanda yargıcın 

delillerin değerlendirilmesi faaliyetinde bağlayıcı bir fonksiyon ifa ederler
33

. Bu 

kurallar belirli delillerin ispat gücünü tespit ederek, yargıcın delilleri serbestçe 

değerlendirme yetkisini sınırlarlar. Örneğin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 189.maddesinin üçüncü fıkrasında “Yasanın belirli delillerle ispatını 

emrettiği hususlar, başka delillerle ispat olunamaz” hükmü öngörülmek suretiyle 

delil kuralı getirilmiştir. Aynı Kanun’un hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan 

delillerle ilgili 189.maddenin ikinci fıkrası da aynı şekilde, bir delil kuralıdır. 

İspat yükü kuralları ise, bir hukuki sonucun kendisine bağlandığı koşul 

olayları ve hangi olay bakımından yargıcın aleyhte kararıyla karşılaşmak tehlikesinin 

kimin üzerinde bulunduğunu gösterirler
34

. Bu nedenle ispat yükü kuralları ancak, 

delil kurallarına uyularak yapılan delil gösterme faaliyeti sonunda ortaya çıkan 

belirsizlik halinde uygulama alanı bulurlar
35

. Çekişmeli olayın gerçek mahiyeti 

ispatlanmış sayıldığında, gerçek anlamda ispat yükü ortadan kalkmış bulunmaktadır; 

çünkü ispat yükü belirsizliğin riskinden ibarettir
36

.  

Demek oluyor ki, vergi yargıcının ispat yükü kendisine düşmeyen taraftan 

delil göstermesini istemesi durumunda ilgili tarafa düşen usuli yük, delil gösterme 

yüküdür. Yapılan yargılama sonucunda hüküm, delillerin değerlendirilmesine, yani 

delil kurallarına ya da uyuşmazlığın belirsiz kalmasına, yani ispat yükü kurallarına 

göre verilmektedir. 

Kanada’da yargıç olan Dickson CJC “ispat yükü” ile “delil gösterme yükü” 

arasındaki farklılıkları şu şekilde açıklamıştır: 
                                                           
32

 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e.,s.566. 
33

 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.32. 
34

 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.34. 
35

 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e.,s.567; ATALAY, a.g.e., s.17. 
36

 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.37. 



117 

 

“İspat yükü, yargılama tarafının olaylara ilişkin kanaat yaratmaya yönelik 

bir çabasını içeren gerçek bir ispat yükünü ifade ederken, “delil gösterme yükü” 

gerçek bir ispat yükü değildir. İspat yükünü yerine getirmeyen, yani iddia ettiği 

olayların gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde yeterli kanaat oluşmasını 

sağlayamayan taraf davayı kaybeder. Oysa delil gösterme yükünü yerine 

getiremeyen böyle bir sonuçla karşılaşmaz. Delil gösterme yükü olayların 

gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik delillerin mahkeme önüne getirilmesi 

zorunluluğunu ifade eder. Bu yük kendisine düşen taraf, yargıcı “ikna etme 

zorunluluğu” taşımamakta, yalnızca belli olayların gerçekleştiğini ileri süren 

delilleri göstermektedir”
37

. 

Her ne kadar delil gösterme yükü ispat yükünün yerine getirilmesi 

bakımından gerekli olsa da her zaman yeterli olmayabilir. Çünkü yargı yerinin bir 

iddianın gerçekliğine ikna olması, delillerin sunulmasından çok, sunulan delillerin 

içeriği ve ispat gücü ile ilgilidir. Bir taraf mümkün olan tüm delilleri sunmasına 

karşın, yargı yeri halen yeterli kanaate ulaşamamış olabilir
38

.   

Çoğu zaman ispat yükünü taşıyan taraf aynı zamanda delil gösterme yükünü 

taşır ise de durum her zaman böyle değildir. İspat yükü durağan olmasına ve 

yargılama boyunca aynı tarafta kalmaya devam etmesine karşın; delil gösterme yükü, 

yargılamanın gidişine ve yargıcın değerlendirmesine göre taraf değiştirir, yargılama 

sırasında örneğin iddia sahibinden karşı tarafa geçebilir. Zira delil gösterme yükü 

delillerin değerlendirilmesi faaliyetine bağlı olduğu için, tüm deliller tüketilene kadar 

dava süresince taraflar arasında yer değiştirebilir
39

. 
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 MUNDAY, a.g.e.,s.78. 
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   KAZAZI, a.g.e.,s.36. 
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 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e.,s.441; ATALAY, a.g.e., s.18; UMAR, YILMAZ, 
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bir karşı ispatta bulunarak, kendi aleyhine karar verilmesi tehlikesini ortadan kaldırmak yükü 

altındadır.”( UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.34, 35). 
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Demek oluyor ki, “taraflardan biri ispatı başarınca ispat yükü karşı tarafa 

geçer” biçiminde öne sürülen görüş
40

 hatalıdır; çünkü bu varsayımda ispat yükü 

sorunu hiç ortaya çıkmamıştır. Bu durumda taraf değiştiren ispat yükü değil, delil 

gösterme yüküdür
41

. Bu bağlamda, “re’sen tarhiyatta ispat yükünün yer değiştirdiği 

durumlarda, ispat yükünün vergi yükümlüsüne geçebildiği”
42

 görüşü ile kastedilen 

aslında delil gösterme yükünün yer değiştirmesidir. 

Danıştay bir kararında, tarafların davalarını ispat yönünden, yargı yerleri 

önünde eşit seviyede olduklarından, davasını ispat külfetinin sadece bir tarafa 

yüklenmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir
43

.  

Danıştay’ın bu söyleminin delil gösterme yüküne ilişkin olduğunu 

düşünüyoruz. Zira delil gösterme yükü usulî bir yüktür ve yargılamanın gidişatına 

göre taraf değiştirebilir. Oysa ispat yükü kuralları, ispat yükünü tek bir tarafa 

yüklemek durumundadırlar. İspat yükünün anlamı ve işlevi de yargılamada ortaya 

çıkan belirsizliğinin, ispat yükünün yüklendiği taraf aleyhine sonuçlandırılmasıdır.  

Yine Danıştay bir diğer kararında, idari makamın yargıcın ara kararına 

olumlu karşılık vererek istenilen belgeleri göndermesi üzerine, ispat yükünün 

gereklerini yerine getirdiğini, ispat yükünün davacıya geçtiğini belirtmiştir
44

. 

Görüldüğü üzere burada da “ispat yükü” tabiriyle kastedilen “delil gösterme 

yükü”dür, zira davacıya geçen yük, delil gösterme yüküdür. 

Anglo-Amerikan hukuk sisteminde delil gösterme yükü (“evidential burden”, 

“burden of adducing evidence”, “duty of passing the judge”
45

, “burden of evidence”) 

kavramının ispat yükü kavramından ayrılması daha da önemlidir. Zira ispat yükünün 

etkisi yargılamanın sonunda görünmesine karşın, “delil gösterme yükü” yargılamanın 
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   POSTACIOĞLU, a.g.e., s.534, 536. 
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   UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.5. 
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   TAYLAR, “Vergi Yargılaması Hukukunda İspata İlişkim Genel Esaslar ve Bu Bağlamda Bir 

Danıştay Kararının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C.2, Ankara, 
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   Dnş.2.D., E.2004/6213, K.2005/329, 31.01.2005. 
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   Dnş.3.D., E.1986/278, K.1986/1495, 4.6.1986. 
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 Sir Rupert CROSS, Nancy WILKINS, Outline of the Law of Evidence, 5.Ed.,London, 1980, 

s.87-88.; HEYDON, a.g.e, s.13. 
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daha önceki aşamalarında ortaya çıkar ve yeterli delil sunulması yoluyla yerine 

getirilmesi halinde, yargıcın konuyu jüriye bırakması; yargılama jürisiz 

yapılmaktaysa, duruşmaya devam edilmesine karar verilmesi söz konusu olur
46

. Yani 

yargılama, mahkemenin yaptığı usule ilişkin inceleme sonucunda yeterli delil 

sunulup sunulmamasına göre vereceği kararla esasa ilişkin incelemeye geçilmesine 

yönelik olarak iki aşamalı biçimde yapılabilmektedir
47

.   

Örneğin Amerikan Vergi Hukuku’na göre delil gösterme yükü, idare vergisel 

işleme ilişkin delillerini sunmadan önce, vergi yükümlüsüne ilk görünüş ispatını 

yapmak amacıyla yeterli delil gösterme zorunluluğu yükleme yönüyle ispat 

yükünden ayrılır. Delil gösterme yükünün yerine getirilmesiyle, idarenin vergi 

yükümlülüğünü belirlediği işlemin doğruluk karinesi ortadan kalkar ve vergi idaresi 

tarh işlemine ilişkin yeterli ve güvenilir delil göstermek durumunda kalır
48

. Diğer 

yandan delil gösterme yükünün karara etkisi zayıftır zira idare neredeyse her 

durumda tarhiyata ilişkin yeterli ve güvenilir delillere sahiptir
49

. 

Bir görüşe göre Kıta Avrupası Hukuku’nda ispat yükü açısından böyle bir 

ayrımın yapılması pratikte Anglo-Amerikan Hukuku’ndaki gibi gerekli değildir
50

. 

Zira yargılama yetkisi yargıç ve jüri arasında paylaşılmadığından, maddi ve hukuki 

sorun hakkında hüküm verilmesi, Anglo-Amerikan Hukuku ülkelerinden farklı 

olarak yalnızca yargıç tarafından gerçekleştirilmektedir. Mahkeme gerek hukuki 

sorunu gerekse maddi sorunu aydınlatacak ve çözümleyecek olduğundan ve yeterli 

delil sunulup sunulmadığının ayrıca değerlendirildiği usulî bir aşama 

bulunmadığından, böyle bir ayrımın yapılması pratik bir önem taşımaz
51

.  

Kanımızca bu ayrımın yapılması pratik önem taşımaktadır. Zira bu iki 

kavramın yargılamaya etkileri farklıdır: Delil göstermenin başarısız olması 
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 CROSS, WILKINS, a.g.e, s.87-88. 
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 KAZAZI, a.g.e, s .32; Anglo-Amerikan hukukunda da, jürinin bulunduğu davalarda dahi, iddia ve 
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  Örneğin Fransız hukukunda kullanılan “la charge de la preuve” ve eşanlamlısı “le fardeau de la 

preuve” terimleri yalnızca tarafların iddialarını ispatlama yükümlülüğüne işaret eden tek bir 

anlamda kullanılmaktadır (KAZAZI, a.g.e s.26). 
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   KAZAZI, a.g.e., s.32. 
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belirsizliğe ya da diğer bir ifadeyle ispatsızlığa dayanan bir kararın verilmesine 

neden oluyorsa ispat yükü; buna karşın delil göstermenin başarısız olması tespit 

edilen bir olaya dayanarak karar verilmesine neden oluyorsa delil gösterme yükünün 

karara etkisi söz konusu olacaktır. Bu açıklamalardan çıkan bir diğer sonuç, ispat 

yükü kuralının yasada belirlenmesi halinde, yargı yerinin bu kural ile bağlı olması; 

oysa delil gösterme yükünün kime düştüğünü yargılamanın gidişine göre 

belirleyebilmesidir. 

2.1.1.4. İSPAT YÜKÜ KAVRAMININ İDDİA YÜKÜ VE 

SAVUNMA YÜKÜ KAVRAMLARINDAN AYIRT EDİLMESİ 

İddia, bir davada tarafların talep ve karşı taleplerine ilişkin beyanları 

anlamına gelir ve sadece davacının beyanları değil, davalının karşı beyanları da iddia 

olarak değerlendirilir. Zira savunma da esasen karşı bir iddiadır
52

. 

Tarafların hukuk kuralının aradığı koşul olaylara karşılık gelen somut 

olayların varlığını mahkemeye bildirme, ileri sürme konusundaki ödevleri iddia yükü 

olarak ifade edilmektedir.  

Öğretide iddia yükünün ancak taraflarca getirilme ilkesinin geçerli olduğu bir 

yargılama yönteminde söz konusu olabileceği
53

; zira bu tür yargılamalarda, 

mahkemenin bir karar verebilmesinin bu iddiaların mahkeme önüne getirilmesine 

bağlı olduğu
54

 belirtilmektedir. 

Kanaatimiz re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu vergi yargılamasında da 

tarafların iddia yükü bulunduğu yönündedir. Her ne kadar bu konuda –Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nda yer aldığı üzere- açık bir hüküm bulunmamaktaysa da bir 

yargılamada ispat yükü ve delil gösterme yükü sorununun mevcut olduğunun kabul 

edilmesiyle, iddia yükünün de “evleviyetle” bulunduğunu kabul etmek gerekir. Nasıl 

tarafların kendi yararlarına bir hüküm verilmesi için gerekli olayları ispat etmesi bir 
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 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e, s.558. 
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 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.18. Oysa bu yazarlara göre ispat yükü sorunu, mahkemenin etkinliği 
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yük olarak kendini gösteriyorsa, aynı biçimde ve her şeyden önce, bu olayların 

varlığının iddia edilmesi de lazımdır
55

. 

Vergi mahkemesinin re’sen araştırma yetkisinin bulunması da bu durumu 

değiştirmez, zira herşeyden önce re’sen araştırma yargılamaya yeni iddia ve olayların 

getirilmesi ile değil, gerekli delillerin temini ile ilgilidir. Ceza yargılaması 

hukukunda olduğu gibi vergi yargılaması hukukunda da yargıç yargılamaya yeni 

olaylar dâhil edemez
56

. 

İspat yükü ile iddia yükü birbirini tamamlayan kavramlar olsalar da, her 

zaman aynı taraf ve/veya aynı olay bakımından söz konusu olmayabilirler. Örneğin, 

herkesçe bilinen olayların ispatı gerekmese de
57

, iddia edilmesi gerekir
58

.  Aksi 

halde, yargıcın talebe dayanak olayın ne olduğunu bilmesi ve incelemesi mümkün 

olmayacaktır
59

. Örneğin vergi yükümlüsünün herkesçe bilinen mücbir sebebi 

ispatlaması gerekmemesine karşın, varlığını ileri sürmesi, yani iddia etmesi lazımdır.  

Aynı şekilde, yasal karinelerin söz konusu olduğu durumlarda da, karineye 

dayanan tarafın ispat ve delil gösterme yükü bulunmamasına rağmen, karineden 

hareketle ispatlanmış sayılacak olan somut olayları iddia yükü mevcuttur
60

.  

Vergi yargılaması bakımından, iddia yükünü kimin taşıdığını söylemek için, 

öncelikle yargılamada iddia ve savunma taraflarının belirlenmesi gerekir. Gerçekten, 

her ne kadar Yasa’da (İYUK m.24/b, 27/3) ve yargı kararlarında genellikle davacı 

olan vergi yükümlüsü iddia tarafı, genellikle davalı olan vergi idaresi savunma tarafı 

olarak anılmaktaysa da aslında bu durumun tersinin geçerli olduğu görüşündeyiz. 

Roma hukukunda temelini bulan ve “actori” terimiyle ifade edilen, “iddia 

sahibi” her zaman davayı açan taraf olmak zorunda değildir
61

. 
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Vergi yargılamasında iddia sahibi, kanımızca uyuşmazlık konusu idari işlemi 

ya da eylemi yürüten, vergi idaresidir. Vergi yükümlüsü ise bu işlemle/eylemle 

ortaya konulan iddiaya “karşı iddia” ileri sürmektedir. Diğer bir deyişle vergi 

yükümlüsü yargılamada “savunma” tarafıdır
62

.  

Bu durumda vergi yargılamasında iddia yükü, iddia makamı olan “vergi 

idaresinin” üzerinde bulunmaktadır. Nitekim İYUK’un 16’ıncı maddesinin 5’inci 

fıkrası uyarınca, idarenin davaya ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneğini 

savunması (bize göre iddiaları) ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme 

başkanlığına göndermesi gerekir.  

Vergi yükümlüsü ise savunma tarafı olduğundan, onun “savunma hakkından” 

bahsedilmesi gerekir. Savunma esas olarak bir hak olduğu için, hakkın kullanılması o 

hak sahibinin iradesine bırakılmıştır. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere yargıç 

yargılamaya yeni olaylar dâhil edemeyeceğinden, yükümlü de dava konusu işlemin 

hukuka aykırılığına ya da dava konusu eylemden zarar gördüğüne ilişkin 

savunmasını yapmalıdır. Nitekim İYUK’un 3’üncü maddesinin 2’inci bendinin (b) 

fıkrasında dava dilekçesinde, davanın konu ve sebeplerinin belirtilmesi gerektiği 

hükme bağlanmıştır. Bu durumda yükümlünün davasının reddedilmemesi için, idari 

işleme/eyleme “karşı iddiada” bulunma yükü anlamında bir “savunma yükü” 

bulunduğu söylenebilir
63

.  

Danıştay’ın kararları da yükümlünün iddialarını
*
 açıkça ortaya koyması 

gerektiği yönündedir. Örneğin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun bir 

kararına göre; dava dilekçesinde POS cihazı ile tahsil edilen hasılata ait olup, 

kayıtlara dâhil edilmeyen ne gibi bir maliyet unsuru bulunduğu konusunda açık bir 

iddia ileri sürmediği ve inceleme raporuna ek tutanakta kurum yetkilisinin anlatımı 
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 Aynı yönde, İbrahim KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, 5.Bs., İstanbul, Afa, 1993, s.100: 
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ve imzasıyla doğruladığı şekilde, kayıtlara dâhil edilmemiş başka bir gider ve 

maliyet bulunmadığının saptandığı gözetilmeksizin ve tersinin kabulünü gerektiren 

hiçbir delil sunulmadığı halde “kayıt dışı bırakılan POS cihazı hasılatı tutarının 

tümünün matrah farkı olarak kabulüne olanak bulunmadığı, bu farka isabet eden 

maliyetin düşülmesi gerektiği, kayıt dışı kalmış maliyetin varlığını ispatlama 

yükünün ise; alım satım işlerinde satışların alımlara dayanmasının ekonomik ve ticari 

zorunluluk olması karşısında, davacıya değil, davalı idareye düştüğü, idarenin ise bu 

durumu ispatlayamadığı gerekçesiyle” tarhiyatın kısmen kaldırılmasına ilişkin ısrar 

kararı hukuka aykırı görülmüştür
64

. 

Bir davada haklı çıkmak için genel hatlarıyla bir iddiayı veya savunmayı 

ortaya koymak yeterli değildir. Bu iddianın ispata elverişli hale getirilerek zaman, 

mekân ve içerik olarak somutlaştırılması gerekir
65

.  İddia ve somutlaştırma yükü 

üzerine düşen taraf, bunu yerine getirmedikçe, başkaca inceleme yapılması ve lehine 

bir karar elde etmesi mümkün değildir. (HMK m.194/1)
66

. Vergi yargılaması hukuku 

açısından somutlaştırma yükü gibi bir kavram kullanılmamakta ise de bu kavramın 

iddia yükünün tamamlayıcısı olduğunu ve vergi yargılamasında da geçerli olduğunu 

düşünmekteyiz. 

2.1.1.5. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT YÜKÜ SORUNUNUN 

VARLIĞI/YOKLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER VE 

GÖRÜŞÜMÜZ 

Yukarıda anlam ve kapsamını diğer yargılama hukuku disiplinlerinden 

yararlanarak ortaya koymaya çalıştığımız ispat yükü ve delil gösterme yükü 

kavramlarını kendine özgü usulü ve özellikleri bulunan vergi yargılaması hukuku 

özelinde ayrıca değerlendirmek gerekir. 

Öncelikle re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu vergi yargılamasında ispat 

yükü gibi bir sorunun bulunup bulunmadığı tartışılabilir. 
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Bu bağlamda vergi yargılamasında olduğu gibi re’sen araştırma, delil 

serbestliği ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkelerinin geçerli olduğu ceza 

yargılaması hukukunda ispat yükü ile ilgili olarak ortaya konulmuş görüşleri 

incelemek faydalı olabilecektir. 

Bir görüşe göre, ceza yargılaması hukukunda, hukuk yargılamasından farklı 

olarak  “ispat yükü” diye bir sorun kural olarak yoktur
67

.  

KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, ispat yükünün ancak yargıcın tarafların 

ortaya koydukları deliller ile eli kolu bağlı olması halinde söz konusu olabileceğini, 

dolayısıyla ceza yargılamasında ispat yükü diye bir sorun olmadığını ifade 

etmektedir
68

. Ceza muhakemesinde, tarafların ispat yükü bulunmadığından, 

mahkeme, re’sen yapacağı araştırma sonucunda yargılamaya getirilen delillere dayalı 

olarak ispat sorununu çözecektir. Şüpheli veya sanık suçlu olmadığını ispatla 

yükümlü değildir. Ceza muhakemesinde kural, savunmanın değil, savunmanın 

aksinin kanıtlanmasıdır
69

.  

Ancak yasanın bazen bir olayın doğruluğunu önceden ve mücerret olarak, 

düzenlediği karinelerle kabul etmesi ceza hukukunda da söz konusu olabilmektedir
70

. 

Mesela aksi veya sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli, yani değerli olduğu kabul 

olunan bir belgenin doğru olmadığı veya sahte olduğu iddia olunursa, bunu iddia 

eden ispat edecektir
71

. 

KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, ceza yargılamasında ispat yükü 

sorununun bulunmamasını yargıcın re’sen delil araştırabilmesine bağlarken
72

, 
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 KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e.,s.1342; Bahri ÖZTÜRK, vd. Nazari ve Uygulamalı 

Ceza Muhakemesi Hukuku, 3.bs., Seçkin Yayınları,  s.264. 
68

 KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU,, a.g.e.,s.393. 
69

 KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e.,s.8. 
70

 KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e.,s.1342. ÖZTÜRK vd., ceza muhakemesi hukukunda 

ispat yükü olmadığından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 73’üncü maddesinde “bildiği veya 

bilmesi icap ettiği” şeklinde ortaya konulan karinenin aksinin ispatının sanığa düştüğünün 

söylenemeyeceği görüşündedir. (ÖZTÜRK, a.g.e.,s.264) YARSUVAT ise, bu durumda ceza 

hukukunda karine ile kasdın tayinin terk edildiğini, söz konusu hükmün de modern ceza hukuku 

prensiplerine ters düştüğünü belirtmektedir. (Duygun YARSUVAT, Türk Hukukunda Eser 

Sahibi ve Hakları, İstanbul, Güryay Yayınları, 1984, s.196).  
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 KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e.,s.1343. 
72

   KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e.,s.1342. 
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ÖZTÜRK vd.’a göre sanığa susma hakkı tanıyan bir hukuk düzeninde ispat 

yükünden söz edilemez
73

. EREM’e göre ise hukuk yargılamasında kabul edilen 

anlamda bir "ispat yükü" mevcut olmamakla beraber ceza yargılamasında "ispat 

yükünün" kesin olarak mevcut olmadığı sonucuna da varılamaz. Zira davanın sonucu 

bakımından önemli bir hususta yargıç şüphede kalmış olabilir. Bu hususu kendi 

faaliyeti ile aydınlatmayan ilgilinin aleyhine bir hükümle karşılaşması tehlikesi fiili 

ve maddi anlamda ispat yükünü ona yükler. Re'sen araştırma ilkesi gereğince 

yargıcın tüm araştırma çabalarına rağmen şüphede kalması, sanığın lehinde ve 

aleyhinde olan unsurların bir denge göstermesi mümkündür
74

.  

Kanımızca ceza yargılaması hukukunda ispat yükü sorununun 

bulunmamasının nedeni, yargılamanın sonunda belirsizliğin mevcut olması, yani 

delillerin yetersiz olması halinde şüpheden sanığın yararlanacağı yönündeki ilkenin 

varlığıdır. Diğer bir deyişle ispat yükünün her zaman iddia makamına ait olduğu, bu 

nedenle yargıcın ayrıca ispat yükünü paylaştırmasına gerek olmadığı söylenebilir
75

. 

Hukuk devleti ilkesinin bir gereği ve ceza muhakemesinin temel ilkelerinden biri 

olan “suçsuzluk karinesi”nin
76

 sonucu olarak, sanığın suçluluğunu belirleyecek bütün 

suç unsurlarının ispat edilmesi zorunludur
77

. Bu ilke nedeniyle, bir kimsenin 

suçluluğunun kesinleşmiş yargı kararıyla ispat edilmiş olmasına kadar, o kişinin 

                                                           
73

  ÖZTÜRK v.d.,a.g.e., s.264. Buna karşın yazarlar, 3628 Sayılı Kanun’un, 5020 Sayılı Bankacılık 

Kanunu’nu değiştiren yasanın ve nihayet yeni Bankacılık Kanunu’nun, ispat yükünü devletten alıp 

bireye aktardığını, bu düzenlemelerin hukukun temel ilkelerine, Anayasaya (m.36) ve susma 

hakkını düzenleyen normlara aykırı olduğunu belirtmektedir (ÖZTÜRK v.d.,a.g.e,, s.264). 
74

    EREM, a.g.e, s.323.  
75

 YAYLA ise ispat yükünün savcı ve mahkemeye ait olduğunu belirtmektedir. Mehmet YAYLA, 

“Ceza Yargılamasında İspat İçin Yenilmesi Gereken Şüphe; Türkiye ve Amerika Birleşik 

Devletleri Sistemlerinin Anlaşılması, Ankara Barosu Dergisi, 2013/3, s.(291-313), s.302. İspat 

yükünün işlevi, kararın bu yükü taşıyan tarafın aleyhine verilmesi olduğundan, ispat yükünü 

“mahkemenin” taşıdığı yönündeki görüşü isabetli bulamıyoruz. Kanımızca mahkemenin ispat 

yükü değil, maddi gerçeği re’sen araştırma yetki ve görevi söz konusudur. 
76

 KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, öğretide geleneksel kullanımda "masum sayılır" ifadesi tercih 

edilse de T.C. Anayasası'nda (38/4) yer alan "suçlu sayılmaz" ifadesini isabetli bulmaktadır. 

Böylece, hem henüz mahkûm olmamış kişinin suçlu sayılmadığına göre cezalandırılamayacağı 

belirtilmiş, hem de sanık iken hakkında bazı muhakeme tedbirlerinin alınması kapısı, masum 

sayılmadığına göre kapatılmamış olmaktadır. KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU,a.g.e.,s.28. 
77

   Sulhi DÖNMEZER, “Suçsuzluk Karinesi Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Nurullah KUNTER’e 

Armağan, İstanbul, 1998, s.70. 
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suçsuz olduğu varsayılır
78

.  Bu bağlamda, maddi sorun bakımından ispat edilemeyen 

hallerde sanık lehine olan çözüm kabul edilir
79

. Dolayısıyla yargılama konusu olaylar 

bakımından “belirsizliğin”, diğer bir deyişle “ispatsızlığın” riskine “iddia 

makamının” katlanacağı bellidir. Şüpheli ve sanığın ispat yükü bulunmamaktadır; bir 

kimsenin suçlu olduğunu ispat devletin yükümlülüğüdür.  

Hiç kimse kendi suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda değildir; buna karşılık, 

herkesin kendi suçsuzluğunu kanıtlamak için çaba gösterme, muhakeme işlemi 

yapma ve ispat faaliyetinde bulunma hak ve olanağı elbette vardır
80

. 

Görüldüğü üzere ispat yükünün, yalnızca taraflarca getirilme ilkesinin ve 

mahkemenin edilgenliği ilkesinin geçerli olduğu yargılama usullerinde geçerli 

olduğu, mahkemenin etkin, re’sen araştırma ilkesinin kabul edildiği vergi 

yargılamasında ise böyle bir soruna yer olmadığı sonucuna varılamayacaktır. 

Belirsizlik durumunda, yalnızca ispat yükü taraflardan birine düştüğü için ve 

bu gerekçeyi göstererek davayı o taraf aleyhine sonuçlandırma olanağı yargıcı, 

“maddi gerçeği kendiliğinden araştırma” yükümlülüğünü yerine getirmek açısından 

gevşek davranmaya itebilir. Ancak bu haklı endişeye karşın, ispat yükü kavramından, 

re’sen araştırma ilkesinin uygulandığı yargılamalarda da vazgeçme olanağı yoktur. 

Çünkü belirsiz kalma olasılığını ortadan kaldırmak mümkün olmadığından, olaylar 

belirsiz kaldığında yargıç bir karar vermekten kaçınamayacağına göre, yargıcın ispat 

yükü kurallarına başvurup, davayı buna göre sonuçlandırması kaçınılmaz bir 

zorunluluktur
81

.  

Diğer yandan vergi yargıcı, taraflarca sunulan delillerle bağlı olmadığından, 

maddi gerçek konusunda gerekli ve yeterli kanaate ulaşmak için, diğer bir deyişle 

belirsizliğin ortadan kalkması için belirli sınırlar içinde re’sen araştırma yapmış 

olmalıdır. Yani re’sen araştırma ilkesi ispat yükü kurallarını ortadan kaldırmadığı 

gibi, ispat yükü kuralları da yargıcın re’sen araştırma görevini ortadan kaldırmaz.  
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Kanımızca uygun çözüm, ispat yükü kurallarına ancak yargı yerince re’sen 

yapılması gereken tüm araştırmaların sonucunda halen bir belirsizliğin var olduğu 

durumlarda başvurulmasıdır. Başka bir deyişle ispat yükü kuralları yargıcın elindeki 

yetkiyi kullanma gerekliliğine engel olmamalıdır. 

Diğer yandan, re’sen araştırmanın belirsizlik ortadan kalkıncaya dek sınırsız 

olarak yapılması gerektiğinin kabulü erkler ayrılığının ve bu bağlamda yargının 

idarenin yerine geçerek karar verme yasağının ihlal edilmesi, bireylerin temel hak ve 

özgürlüklerine yargı yerince müdahale edilmesi
82

, yargılamanın makul sürede 

tamamlanamaması, yargıcın objektif bakış açısını kaybetmesi, yargılamanın 

taraflarını özellikle vergi idaresini gevşek ve hukuka aykırı davranmaya 

yönlendirmesi
83

 gibi pek çok sakınca yaratabilecektir.   

Yani önemli olan re’sen araştırma ilkesi ile ispat yükü kurallarının doğru 

zamanda ve doğru şekilde uygulanmasıdır. Türk vergi yargılamasında bu dengenin 

tam olarak kurulamadığı yönündeki görüşümüz, gerekçeleri ile birlikte ayrı bir başlık 

altında ele alınacaktır. 

Sonuç olarak, mahkemenin etkinliği ilkesinin geçerli olduğu vergi 

yargılamasında da ispat yükü sorunu pekâlâ ortaya çıkmakta ve ispat yükü 

kurallarının uygulanması gerekebilmektedir
84

. 
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 Toplum menfaatlerinin gerekleri yargıca gerçeği araştırma konusunda sınırsız yetki verilmesini 

engeller. Bireyin hayatı, sağlığı, onuru delil toplanmasını temin bahanesiyle yargıçlar elinde 

oyuncak olmamalıdır. (BELGESAY, İsbat Teorisi, s.6). 
83

 Danıştay’ın pek çok kararında ise aksi yaklaşımın bulunduğu, diğer bir deyişle re’sen araştırmayı 

delil gösterme ve ispat yükü kurallarını işlevsiz kılacak derecede geniş kapsamlı kabul ettiği 

görüşündeyiz. Söz konusu kararlar eleştirisel olarak çalışmamızın devamında incelenecektir. 
84

 UMAR/YILMAZ da, ispat yükünün yargısal faaliyetin türüne (çekişmeli ve çekişmesiz yargı 

olmasına) ve yargılamada taraflarca getirilme veya re’sen araştırma ilkesinin uygulanıyor olmasına 

bağlı olmaksızın her zaman mevcut olduğunu ve değişmediğini belirtmektedir. Yazarlar bu 

görüşlerini her davada belirsizlik halinin doğabilmesine ve yargıcın davayı bir hükümle 

sonuçlandırması zorunluluğunun her dava için geçerli olmasına dayandırmaktadır. Dolayısıyla bu 

belirsizliğin kimin aleyhine sonuç doğuracağına ilişkin ispat yüküne dayanan karar da her davada 

verilebilecektir. UMAR, YILMAZ, a.g.e, s.10. Aynı yönde; ATALAY, a.g.e., s.16. 

      ÖZDİLER KÜÇÜK, re’sen araştırma ilkesinin ceza ve vergi yargılamalarında aynı anlama geldiği 

gerekçesiyle “vergi yargılamasında da ispat yükü sorununun olup olmadığı” sorusunu sormaktadır. 

Yazara göre kamu yararının bulunduğu vergilendirme ilişkisinde uyuşmazlığın çözüme 

kavuşturulması kamu düzenine ilişkin olduğundan, re’sen araştırma ilkesi tarafların ispat yükünü 
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2.1.1.6. İSPAT YÜKÜ KURALLARININ VERGİ 

YARGILAMASINA ETKİSİ 

Yukarıda belirttiğimiz üzere vergi yargısında ispat yükü kurallarının işlevi 

vardır ancak hukuk yargılamasına göre biraz daha sınırlıdır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi yargısı içtihatlarına ilişkin güncel bir 

analizde
85

 daha da öteye gidilerek ispat yükünün vergi uyuşmazlıklarında çoğu 

zaman belirleyici olmadığı sonucuna varılmıştır. Birçok vergi uyuşmazlığının 

kaynağının ispattan ziyade yasaların yorumlanması ile ilgili olduğu, bu nedenle ispat 

yükünün çoğunlukla yargılamaya etkisinin bulunmadığı belirtilmektedir
86

.  Zira ispat 

maddi sorun ile ilgili olduğundan, ispat yükü de yalnızca olaylara ilişkin maddi 

sorunlar içeren vergi uyuşmazlıkları bakımından önem taşımaktadır. ABD vergi 

hukukunda, olaylara ilişkin maddi sorunlar ise genellikle yükümlülüğün oluşup 

oluşmadığına ilişkin değildir. Örneğin vergi konusu malın değeri çekişmeli 

olabilmektedir
87

. Mahkemelerin bu davalarda hükümetin öne sürdüğü değer ile 

yükümlünün belirlediği değer arasında bir seçim yapması zorunlu değildir, bu iki 

değerden biri seçilebileceği gibi, ikisinin arasında bir değer de belirlenebilir
88

. 

Bu örneklerde her iki taraf da değerlere ilişkin delillerini sunarlar. Vergi 

yükümlüsünün yükümlü olup olmadığının belirlenmesini içeren davalarda dahi
89

, 

mahkemeler ispat yükünün hangi tarafta olduğuna göre değil, hangi tarafın ileri 

sürdüğü delilin üstün olduğuna göre (preponderance) karar vermektedirler. Her iki 

                                                                                                                                                                     
ortadan kaldırmaz. ÖZDİLER KÜÇÜK, a.g.e, 26-27. Kanımızca yazarın gerekçesi vergi 

yargılamasında neden ceza yargılamasından farklı olarak ispat yükü paylaşımının bulunduğunu 

açıklamamaktadır. Zira ceza yargılamasında da uyuşmazlığın çözümünün kamu düzenine ilişkin 

olduğu açıktır. Ayrıca bizim görüşümüz, ileride detaylı olarak aktarılacağı üzere, re’sen araştırma 

ilkesinin vergi yargılaması ile ceza yargılamasında aynı anlama gelmediği yönündedir. Vergi 

yargıcının re’sen araştırma yetkisini, “idarenin yerine geçme yasağı” sınırlamaktadır. 
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belirlendiği karar için bkz. Turner v Commissioner, 13 T.C.M. (CCH) 462 (1954); Aktaran, 

ORDOWER, a.g.r., s.290. 
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 Commissioner v. Duberstein, 363 US 278, 289 (1960), Aktaran, ORDOWER, a.g.r., s.290. 
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tarafça sunulan delilin eşit güçte olması nedeniyle, mahkemenin uyuşmazlığı ispat 

yüküne göre çözmesi oldukça nadir bir durum olacaktır
90

.  

Türk vergi hukukunda ise uyuşmazlığın ispat yükü kuralları ile çözümlendiği 

pek çok yargı kararı bulunmaktadır. Dolayısıyla mahkemenin re’sen araştırma 

yetkisine rağmen, uyuşmazlığı ispat yüküne göre çözmesi oldukça rastlanan bir 

durumdur. 

Diğer yandan, yargılamada hangi tarafın ileri sürdüğü delilin üstün olduğu da 

belirleyici olmaktadır. Örneğin, bir vergi mahkemesi kararında, somut olayda 

gümrük müfettişlerince tespit edilen hususların çelişkili olması nedeniyle bunlara 

itibar edilemeyeceği; Alman Gümrük İdaresi çıkışlı, dosyada mevcut belgelerin 

somut bilgi içermemesi ve bir takım çelişkiler taşımasına karşın, davacı tarafından 

ibraz edilen belgelerin ispat kabiliyetlerinin daha yüksek olduğu belirtilerek dava 

kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere vergi mahkemesi vergi yükümlüsünün sunduğu 

delillerin daha üstün olması nedeniyle davayı kabul etmiştir. Buna karşın kararın 

temyiz incelemesini yapan Danıştay, davacı tarafından ibraz olunan faturanın 

beyannamenin tescilinden sonraki 14.02.1995 tarihini taşımadığının, Alman Vergi 

Usul Mevzuatına göre, faturada imza, kaşe veya seri numarası bulunması 

zorunluluğu bulunmadığınının ve katma değer vergisi iadesinde beyan esasına göre 

işlem yapıldığının, ancak lüzumu halinde kontrole başvurulduğunun belirtilmesi 

karşısında, davacı tarafından ibraz olunan belgeler de çelişkili bulunduğundan vergi 

mahkemesinin karar gerekçesini yerinde görmemiştir
91

.  

Türk hukukunda, ispat yükü kurallarına aykırı bir şekilde karar verilmesi 

kural olarak ilgili kararı hukuka aykırı kılmaktadır. Konuya medeni usul hukuku 

açısından bakıldığında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yargıtay’da temyiz 

incelemesine ilişkin “bozma sebepleri” başlıklı 371’inci maddesinin c bendinde 

“taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep 

olmaksızın kabul edilmemesi” bir bozma sebebi olarak düzenlenmişse de ispat 

yükünün usulüne uygun dağıtılmaması bu maddede özel olarak sayılmamıştır. Buna 
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karşın aynı maddenin ç bendine göre karara etki eden yargılama hatası veya 

eksiklikleri bulunması, ispat yükünün dağıtılmasına ilişkin hata ve eksiklikleri de 

kapsayan bir bozma nedenidir. Ancak bir görüşe göre uyuşmazlık konusu olayın 

gerçeği belirlenmişse, mahkemenin o olay için ispat yükünü yanlış tarafta görmüş 

olması hükmün bozulmasına yol açmamalıdır, çünkü böyle bir bozmanın yararı ve 

gereği yoktur
92

.  

Vergi yargılaması hukukunda da bu durumun, İYUK’un 49’uncu maddesinde 

ayrı bir bozma sebebi olarak düzenlenmediği, ancak söz konusu maddenin 2’inci 

fıkrasının b bendi uyarınca “hukuka aykırı karar verilmesi” biçimindeki hükmün, 

ispat yükü kurallarına aykırılığı da şüphesiz kapsadığı belirtilmelidir. Vergi 

mahkemesince ispat yükü kurallarına aykırı bir şekilde karar verilmesi kararın 

bozulmasına yol açmaktadır
93

.  

2.1.1.7. VERGİ HUKUKUNDA DELİL GÖSTERME YÜKÜ 

SORUNUNUN VARLIĞI/YOKLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

VE GÖRÜŞÜMÜZ 

Delil gösterme yükü vergisel açıdan gerçekliği şüpheli olayların ispatı için 

hangi tarafın delil göstereceğini belirler. 

Daha önce de belirtildiği üzere, yasada delil gösterme kuralları 

belirlenebileceği gibi, yargılama sırasında da yargılamanın gidişine göre ve çeşitli 

ölçütler çerçevesinde yargıç delil gösterme yükünün kime ait olduğunu belirleyebilir.  

İspat yükü ile ilgili olarak öne sürüldüğü gibi, delil gösterme yükü 

kavramının da yalnızca taraflarca getirilme ilkesinin geçerli olduğu davalarda bir 

anlam ifade ettiği; çünkü yargıcın taraflardan bağımsız olarak, kendisinin de delil 

topladığı ileri sürülebilir. Oysa delil gösterme yükü, re’sen araştırma ilkesinin geçerli 
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düzenlenen yasal defter kayıtlarından olmayan bilgisayar kayıtlarının incelenmemiş olması da 

vergi incelemesini kusurlandırmayacağından, vergi mahkemesince, ispat külfeti davalı idareye 

yüklenerek yazılı gerekçeyle verilen karar hukuka uygun düşmemiştir (Dnş.3.D., E.2006/112, 

K.2007/222, T.1.2.2007). 
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olduğu davalarda da uygulama alanı bulur. Zira yargıç, kendisi delil toplama 

yetkisine ve görevine sahip olmasına rağmen, bu tür davalarda tarafların, ispat yükü 

kuralları sebebiyle aleyhlerine karar verilme riski ortadan kalkmadığından, delil 

gösterme yükü de ortaya çıkacaktır. Ayrıca yargıcın da her zaman taraflardan delil 

göstermelerini istemesi mümkündür. Dolayısıyla re’sen araştırma ilkesine tabi 

davalarda da delil gösterme taraflar için usulî bir yük olarak varlığını korur
94

. 

Yargılamada bağımsız bir delil gösterme yükünün varlığı, henüz ispat yüküne 

dayanan bir karar verme aşamasına gelinmeden, yasa koyucunun taraflara dava ve 

cevap dilekçelerinde delillerini açıkça belirtme ve yazılı delilleri ekleme zorunluluğu 

yüklemesinden anlaşılabilir
95

.  

Vergi yargılaması hukukunda delil gösterme yükünü düzenleyen kural 

İYUK’un “İdari davaların açılması” kenarbaşlıklı 3. maddesinin 2’inci fıkrasının b 

bendinde yer almaktadır. Buna göre, vergi mahkemesine açılan davalarda davanın 

konu ve sebepleri ile dayandığı delillerin gösterilmesi gerekmektedir. Yazılı 

yargılama usulü gereğince, davacı iddialarını dava dilekçesinde ileri sürmek zorunda 

olduğu gibi, bu iddiaları ispata yarayan ve yazılı olan her türlü bilgi ve belgeyi de 

dava dilekçesine davalı adedinden fazla olarak eklemek zorundadır. Ayrıca yargıç 

her zaman taraflardan delil göstermelerini isteyebilir (İYUK m.20/1).  

Dolayısıyla delil gösterme vergi yargılamasında da taraflar için usuli bir yük 

olarak mevcuttur
96

. 

Yargıcın yargılama konusu olayı açıklığa kavuşturmak için taraflardan bilgi 

ve belge istemesi, bu ara kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde ne 

olacaktır? İYUK’un 20/2. maddesi gereğince ara kararda, istenilen bilgi ve belgenin 

süresinde gönderilmemesinin karar üzerinde nasıl bir etkisi olacağının gösterilmesi 

gerekmektedir. Örneğin, hangi iddianın kanıtlanmamış sayılacağı açıklanabilir
97

. Bu 

durumda, ara kararının gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle dosyada mevcut 

                                                           
94

 ATALAY, a.g.e., s.22; BAŞÖZEN, a.g.e., , s.91. 
95

  ATALAY, a.g.e., s.19. 
96

  ATALAY, a.g.e., s.22. 
97

  CANDAN, İYUK, s.587. 
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belge ve bilgilere dayanarak karar verileceği söylenemez, zira ara kararla bilgi/belge 

istenilmesi zaten dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin uyuşmazlığın çözülmesi 

açısından yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır
98

.  

Vergi idaresinin iddialarına ilişkin delilleri göstermemesi halinde, ileri 

sürülen iddialara (yasanın sözüyle savunmaya) göre karar verilemeyeceği açıkça 

belirtilmiştir. Gerçekten vergi yargısı organları idareden idari karara dayanak olarak 

gösterdiği sebepleri göstermesini istemektedir. İYUK m.20 gereğince, idare sebep 

olarak ileri sürdüğü olayların maddi varlığına ilişkin delil göstermek zorundadır. 

20’inci maddenin 3’üncü fıkrasında yer alan istisnai durumların varlığı halinde ise 

söz konusu bilgi ve belgelerin idari yargı organlarına verilmesi zorunlu değildir. 

Ancak idarenin bu şekilde göstermekten kaçındığı sebeplere dayanılarak dava 

konusu işlemin hukuka uygun olduğuna karar verilemez.  Zira söz konusu hüküm 

uyarınca “verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre 

karar verilmez”. Sonuç olarak, idarenin maddi varlığına ilişkin delil göstermediği bir 

sebebe dayanarak mahkeme dava konusu işlemin hukuka uygun olduğuna karar 

veremeyecektir
99

. 

Davacı yükümlü bakımından da defter ve belgelerin istenilmesine rağmen 

ibraz edilmemesi durumunda, eğer dosyada başka bir delil de mevcut değilse 

mahkemeye sunulmayan defter ve belgelere dayanan iddiaların ispatlanmamış 

olduğu, yani ispat yükünün yerine getirilmediği yönünde karar verilmektedir. 

Örneğin olayda söz konusu olan faturaların basım tarihinden önceki tarihleri içermesi 

tespitinin sonrasında davacı yükümlünün ara kararda istenen defter ve belgeleri ibraz 

etmemesi ve herhangi bir yanıt da vermemesi karşısında, davacının faturalarda yazılı 

                                                           
98

    A.e. 
99

  Örneğin, bir naklen atama işleminin iptali istemiyle açılan davada, idare mahkemesinin istenilen 

soruşturma dosyasını göndermemesine rağmen idare mahkemesi, işlemin sebebi olarak gösterilen 

iddiaların pek çoğunun sübut bulduğu gerekçesiyle davayı reddetmiş, kararı temyizen inceleyen 

Danıştay 5.Dairesi ise İYUK.m.20/3 gereğince “verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri 

sürülen savunmaya göre karar verilemez” hükmüne dayanarak bozmuştur(Dnş.5.D., 

E.E.1993/3084, K.1995/3898, 05.12.1995); Aktaran, GÖZLER, a.g.e., s.915. 
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harcamaların yapıldığını ispat edemediği gerekçesiyle aleyhine verilen karar 

onanmıştır
100

.  

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki ara kararın yerine getirilmemesi halinde 

doğacak sonucu, uyuşmazlığın niteliği ve özelliği ile çözümünde gereksinim duyulan 

husus ve şartlar belirler
101

. Kimi zaman karar verebilmek için başkaca inceleme 

yapılması da gerekebilir. Kanımızca yükümlünün mahkemece talep edilen bilgi ve 

belgeleri vermemesi halinde mahkemenin davayı hemen bu nedenle sona 

erdirmemesi fakat başka inceleme yapma olanağına sahipse bu incelemeleri yaparak 

karar verilmesi doğru yaklaşım olacaktır. Yargıç, uyuşmazlığın çözülmesi için bütün 

ispat olanakları tüketildikten sonra, en son çare olarak ispat yükü kurallarına 

dayanarak kararını vermelidir. Danıştay’ın da bu yönde kararları bulunmaktadır
102

. 

Diğer yandan, idarenin iddiasının dayanağını oluşturan bilgi ve belgeleri 

sunmaması halinde, yasadaki açık hüküm gereğince, bu iddiaya ilişkin olarak re’sen 

araştırma yapılamayacağı görüşündeyiz. 

Oysa Danıştay’ın birçok kararında mahkemenin idareden ara kararla istenilen 

bilgi ve belgelerin idarece verilmemesi hatta savunmanın hiç yapılmaması halinde 

dahi yargıcın kendiliğinden araştırmaya giderek maddi olayı aydınlatması olanağı 

varsa, bu araştırmaları yapması gerektiği sonucuna varılmış, gereken araştırmanın 

yapılmamış olması kararın bozulmasına yol açmıştır
103

.  

                                                           
100

  Dnş.9.D., E.2006/2786, K.2008/1393, 19.03.2008. 
101

 KARAVELİOĞLU, a.g.e.,s.1221. 
102

 “…İYUK’un 20.maddesinin 1.bendinde; Danıştay ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin bakmakta 

oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yapacakları öngörülmüş olup, davada 

bu hükme göre, işlem yapılmak suretiyle ilgili belediye başkanlığından istenilmesi mümkün 

bulunan bilginin…davacıdan istenilerek…cevap verilmemesi üzerine, bu durumdan davacının 

vergi kaçırma kastı bulunduğu gibi bir sonuç çıkarılması, idari yargılama usulü hukukunda re’sen 

araştırma ilkesi olarak da adlandırılan…hukuk kuralının açık ihlalidir” (Dnş.3.D., E.1985/269, 

K.85/1320, 25.4.1985). ; (Dnş.7..D, .1983/1467, K.1984/2544, 7.12.1984); “…yükümlünün 

mahkemeye herhangi bir belge ibraz etmemiş olması mahkemece konunun re’sen araştırılmasına 

engel değildir. Aksine 2577 sayılı İYUK’un 20. maddesinde “Danıştay ile idare ve vergi 

mahkemeleri bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar” 

denilmek suretiyle, mahkemelerin konuları kendiliklerinden incelemekle görevli oldukları 

belirtilmiş bulunmaktadır.” (Dnş.VDDGK. E.1987/18, K.1987/15, 4.5.1987);  
103

 “    Davalının bir takım iddialarını karşılamamış olması hüküm tesisine neden olmayacağı gibi, 

idare hakimine her türlü incelemeyi re’sen yapmak görevini yükleyen 2577 sayılı İYUK’un 20. 



134 

 

Eski tarihli bir Danıştay kararına göre ise mahkemenin ara kararıyla idareden 

istediği bilgi veya belgenin verilmemesi nedeniyle durumun açıklığa 

kavuşturulamayışı, davanın o taraf aleyhine sonuçlanmasına yol açmalıdır
104

. Ancak 

bu kararın verildiği tarihte, İYUK’un ve bu çerçevede re’sen araştırma ilkesinin en 

önemli hukuki dayanağını oluşturan 20’inci maddesinin henüz yürürlükte olmadığı 

gözden kaçırılmamalıdır. 

2.1.2. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT YÜKÜNÜN 

PAYLAŞTIRILMASI 

2.1.2.1. İSPAT YÜKÜNÜN PAYLAŞTIRILMASINA 

İLİŞKİN TEMEL KURAM VE ÖLÇÜTLERİN VERGİ HUKUKU 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İspat yükünün paylaştırılması konusu, özellikle özel hukukçuları yıllarca 

meşgul etmiş, birçok kuram geliştirmelerine neden olmuştur. İspat yüküne ilişkin 

tartışmaların tamamlandığını ve tamamen kesinlik kazandığını söylemek halen 

mümkün değildir. 

Konunun vergi hukuku boyutu ise daha da karmaşıktır. Zira vergi hukuku 

öğretisinde ispat yüküne ilişkin kapsamlı tartışmalar görülmese de konunun bir 

                                                                                                                                                                     
maddesi hükmü karşısında da bu gerekçeye itibar etmek (ödeme emrini tasdik etmek) olanağı 

bulunmamaktadır” Dnş.9.D., E. 1986/2905, K.1986/3043, 17.11.1986). Davacıda da bulunan bilgi 

ve belgelerin ara kararıyla istenilmesine karşın idarece gönderilmemesi üzerine, söz konusu bilgi 

ve belgeleri davacıdan istemek yerine, idarece gönderilmediğini gerekçe göstererek, dava konusu 

işlemin iptaline karar verilmesinde isabet olmadığı hk. (Dnş.7.D., E.1999/215, K.1999/3196, 

5.10.1999); Davacının katma değer vergisi indiriminde kullandığı ve sahte olduğu ileri sürülen 

faturanın, bulunduğu Ankara Vergi Denetmenleri Bürosundan doğrudan istenilmesi yerine, davalı 

Vergi Dairesi Müdürlüğünden istenilerek, gönderilmemesi üzerine, dava hakkında karar 

verilmesinin yargılama hukukuna uygun olmadığı hk. (Dnş.7.D., E.2000/5648, K.2002/3236, 

14.10.2002); İthal eşyanın gümrük değerinin belirlenmesinde etkili motor şasi numaralarının, ithal 

olunan araçların marka, model ve tiplerinin, davacıdan istenilmesi olanaklı bulunduğundan, 

idareden istenilerek, gönderilmemesi üzerine dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde 

isabet olmadığı hk. (Dnş.VDDGK, E.2000/200, K.2000/372, 17.11.2000). 
104

  “… iki ara kararına rağmen davalı vergi dairesince durumun açıklığa kavuşturulmayışı veya 

yapılan işlemin kanuniliğini saptayan belgelerin mahkemeye ibraz edilmemesi karşısında davacı 

iddialarının doğruluğunun kabulü gerekli görülmüştür” (Dnş.9.D., E.72/436, K.73/1977, 

16.10.1973). 
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temele oturmuş olduğu da saptanamamaktadır. Çalışmamızda bu konudaki mevcut 

uygulamayı da ele alacak ve değerlendirmeye çalışacağız. 

2.1.2.1.1. Olumsuz Olanın İspatlanamayacağı (Olumsuzluk) 

Kuramı 

Olumsuzluk kuramı, tarihsel kökenini Roma hukukunda bulmaktadır
105

.  Bu 

kurama göre yalnızca olumlu nitelikteki olaylar ispat edilebilir; bu nedenle ispat 

yükü, olumsuz olayı ileri sürene değil, bunun aksi olan olumlu olayı ileri sürene 

düşer
106

. Diğer bir deyişle bir olayı iddia eden, onu ispat etmek yükü altında iken, bir 

olayı inkâr eden ispat yükünü taşımaz
107

.  

Bu kuramın yansımasını bulduğu Mecelle’nin 76’ıncı maddesine göre; kanıt, 

iddia eden; yemin, inkâr eden içindir
*
. Yani ispat yükü, inkâr edene değil, iddia 

edene düşer
108

.  

Öğretide olumsuz olayların ispatlanamayacağı kuramının günümüzde 

geçerliliği açısından farklı görüşlere rastlanmaktadır. 

Genel olarak bu kuram günümüzde geçerli bulunmamakta, olumsuz olayların 

ispatının güç olabilse de her zaman olanaksız olmadığı kabul edilmektedir
109

. Zira 

olumsuz olayların değil, belirlenemeyen olayların ispatı olanaksızdır. Şayet 

belirsizlik durumu söz konusu değilse, o olgu pekâlâ ispat edilebilecektir. Olumsuz 

olayların ispatında çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Örneğin gerçekleşmediği 

iddia edilen sonucun meydana gelmesine engel olabilecek olayların ispatı bu 

yöntemlerdendir. Keza ispatlanması gereken olayın aksini teşkil eden olumlu olay 

iddiasının gerçek olmadığının ispatı yöntemi de kullanılabilir
110

.  

Ayrıca olumsuz bir olay, bu olayın gerçekleşmesini gerektiren diğer olaylar 

ispat edilerek, dolaylı olarak ispat edilebilir. Örneğin, bir kişinin belirli bir eylemi 

                                                           
105

  UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.39. 
106

  MUSIELAK, a.g.e, s.259 vd.; Akt. UMAR, YILMAZ, a.g.e, s.39. 
107

  ÜSTÜNDAĞ, a.g.e.,s.619; Roma, s.78. 
* 
 Beyyinemüdda’i için yemin münkir üzerinedir. 

108
  İLHAN, a.g.e.,s.68. 

109
  PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e., s.542-543. 

110
  ATALAY, a.g.e.,, s.92 vd. 
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gerçekleştirmediği veya belirli bir yerde bulunmadığı, orada bulunanların tanıklığıyla 

doğrudan doğruya ya da eylemin gerçekleştiği sırada başka bir yerde olduğunun 

kanıtlanmasıyla dolaylı olarak ispat edilebilir
111

.  

Birçok iddianın olumsuz biçimde olduğu gibi olumlu bir biçimde ifade 

edilmesi de mümkündür. Gerçekten de örneğin, vergi yükümlüsünün kanuni 

temsilcisinin vergisel sorumluluğunun doğmadığını iddia etmesi olumsuz bir iddia 

iken, vergi ödevlerini yerine getirdiği ya da vergi borcunun temsil olunan 

yükümlüden tahsilinin olanaklı olduğu iddiası aynı iddianın olumlu biçimidir. 

Dolayısıyla iddianın ya da olayın olumsuz olması, kanımızca tek başına bu 

iddianın/olayın ispatını olanaksız kılmaz. Karine düzenlenmesi yoluyla da olumsuz 

olayların ispat yükünün getirilmesi söz konusu olabilmektedir
112

. 

Bir yaklaşıma göre, olumsuz olayların ispatı halinde, ispat yükü değil de ispat 

konusu yer değiştirmektedir. Örneğin kusursuzluğun ispatının, zarara sebep olan 

olayın ya da olayın meydana gelmesinin önlenmesi için alınan tedbirlerin ispatı 

suretiyle yerine getirilmesi mümkün olabilmektedir
113

.  

Diğer yandan, kimi zaman ortaya çıkabilecek ispat olanaksızlığının ya da 

güçlüğünün aşılabilmesi için ispat yükünün yer değiştirmesi bir çözüm yolu olarak 

önerilmektedir
114

. Umar/Yılmaz’a göre ise yargıcın ispat güçlüğünü göz önüne 

alarak, ispat yükünün tarafını değiştirmek biçiminde bir takdir yetkisi asla yoktur
115

.  

                                                           
111

  BELGESAY, İsbat Külfeti, s.6; BELGESAY,  İsbat Teorisi, s.10. 
112

  Örneğin 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (RG: 13.12.1994 T., 22140 S.) 

4’üncü ve 59’uncu maddelerinde “uyumlu eylem karinesi” düzenlenmiş ve soruşturulan teşebbüse 

uyumlu eylem içinde “olmadığını” ispat yükü getirilmiştir. "Bir anlaşmanın varlığının 

ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da 

teşebbüslerin faaliyet bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı 

piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde olduklarına karine teşkil 

eder" denilmektedir. Son fıkrada ise “uyumlu eylem karinesi”ne karşılık olarak bir “kurtuluş 

beyyinesi” düzenlenmiştir: "Ekonomik ve rasyonel gerçeklere dayanmak koşuluyla taraflardan her 

biri uyumlu eylemde bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir." 
113

  POSTACIOĞLU, a.g.e., s.553. 
114

  ATALAY, a.g.e., s.125. 
115

 UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.248. Yazarlara göre, olumsuz olaylar için ispat yükünün belirlenmesi 

açısından da genel kural geçerlidir: bir iddia veya savunma öne süren taraf, bunun kabul 

edilmesine olanak veren hukuk normu olumsuz bir olayın gerçekleşmiş olmasını arıyorsa, yani o 
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Görüldüğü üzere bu konuda öğretide genel kabul gören bir görüş 

benimsenmiş değildir
116

.  

Kanımızca yasal düzenlemelerle ya da yargı kararları ile ispat güçlüklerinin 

dikkate alınması isabetlidir. Olumsuz olayların ispatının güç olması başlı başına ispat 

yükünü karşı tarafa yüklemeyi haklı kılan bir gerekçe değildir, ancak olumsuz 

olayların ispat güçlüğü ve özellikle belirsiz olumsuz olayların ispat olanaksızlığı 

gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Davanın taraflarından birinin davayı sırf iddia 

ettiği olayları ispat edememesi sebebiyle kaybetmesi usul hukukunun amaçlarından 

biri olan adil hüküm verme amacını sekteye uğratır
117

.  

Bu durumda, kural olarak ispat güçlüğü durumunda ispat yükü değişmez, 

değişebilecek olan delil gösterme yüküdür. Ayrıca ispat ölçüsünün düşürülmesi ve bu 

düşük ölçüye göre bir delilin başarılı şekilde gösterilmiş sayılması söz konusu 

olabilecektir
118

. İçtihatlarda bu ayrım her zaman doğru yapılmamaktadır.  

Bir diğer olanak da karşı tarafın, olayların aydınlatılmasına katılmasının 

sağlanması olabilir
119

.  Bu bağlamda, dürüstlük kuralı gereğince, ispat yükü 

taşımayan tarafın savunmasını somutlaştırması ve gerektiğinde de karşı delil 

göstermeye davet edilmesi gerekir. Karşı taraf bu usulî yükü yerine getirmezse, 

yargıç takdir yetkisi çerçevesinde olumsuz olay iddiasını yaklaşık ispat ölçüsü alarak, 

ispatlanmış sayabilmelidir
120

. Ancak bunun için yaklaşık ispatın geçerli olduğu 

yasada açıkça veya dolaylı olarak belirtilmelidir
121

. Zira hukukumuzda kural tam 

ispattır.  

                                                                                                                                                                     
tarafın iddia ya da savunmasının temelini olumsuz bir olay oluşturuyorsa, bu olumsuz olay için 

ispat yükünü taşır. Bu durum nedeniyle, olumsuz olayın yokluğunun; yani, onun tersi olan olumlu 

olayın gerçekleştiğinin karşı tarafça ispatını istemek ve bu ispat gerçekleştirilemeyince, iddia veya 

savunmayı kabul etmek yasaya aykırı olduğu gibi, maddi hukuku değiştirmeye kalkışmak 

sonucunu doğurur. 
116

  POSTACIOĞLU, a.g.e., s.552. 
117

  Hakan ALBAYRAK, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara, Yetkin 

Yayınları, 2013, s.33. 
118

  YILDIRIM, Delillerin Değerlendirilmesi, s.77. 
119

  ATALAY, a.g.e., s.102. 
120

  ATALAY, a.g.e.,s.116 vd. 
121

  PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e,.423, BAŞÖZEN, a.g.e., s.19. 
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Böylece, iddia ve ispat yükü üzerinde olmayan taraftan savunmasını 

somutlaştırması ya da delil göstermesi talep edilerek, ispat kolaylığı sağlanabilir. 

Bu durum özellikle taraflardan birinin karineye dayanması, karşı tarafın 

karine sonucunun aksini ispat etmeye çalışması halinde söz konusu olur. Karine 

sonucunun aksini ispatta kural olarak olumsuz olayların ispatı söz konusu olduğu 

için, karine aleyhine olan tarafın iddiasını somutlaştırması ve ispatlaması çok güç, 

hatta bazı durumlarda olanaksız olabilir. Bu ispat güçlüğünün aşılabilmesi ve 

hakkaniyete uygun bir karar verilebilmesi için, karineye dayanan tarafın, olayın 

aydınlatılmasına katılması gerekir
122

.  

Böylece karine sonucunun aksinin ispatında neyin iddia ve ispat edilebileceği 

belirlenir. Karineye dayanan kişi, bundan fazla bir yükle, örneğin karşı delil 

gösterme yüküyle yükümlü tutulamaz. Zira kanun koyucu karineye dayanan tarafı 

ispat yükünden kurtararak, ispatın konusunu da karine temeline dayandırarak karine 

lehine olan kişiyi diğer tarafa nazaran imtiyazlı duruma getirmiştir. Bu açıdan 

karinenin aksinin ispatının olumsuz olayın ispatı olduğu gerekçesiyle, karine lehine 

olan kişiye karine sonucuna ilişkin karşı delil gösterme yükünün yüklenmesi 

karinelerin amacıyla çelişecektir
123

. 

ÜSTÜNDAĞ’a göre ise olumsuz olayın aksi olan olumlu olayın ispatı diğer 

tarafa yüklenmelidir. Yazara göre bu takdirde ispat yükü yer değiştirmiş sayılmaz. 

Zira diğer taraf bunu ispatta başarıya ulaşamazsa, prensip itibariyle ispat yükü 

kendisine düşenin açıklamalarının doğruluğu lehine bir fiili karinenin varlığı kabul 

edilir ve böylece olumlu olay ispatlanmış sayılır
124

. 

Kanımızca ÜSTÜNDAĞ’ın ileri sürdüğü görüş, olayların olumsuz olması ile 

değil, “belirsiz” olması ile ilgilidir. Zira yazarın görüşünün odak noktası ispat 

edilecek olayın “olumsuz” oluşu değil, ispatın “olanaksızlığı” veya “güçlüğü”dür. 

Nitekim yazar, açıklamalarının devamında, olumlu bir olayın ispatının dahi güç ya da 
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  ATALAY,a.g.e., s.52. 
123

  Gökçen TOPUZ, Medeni Usul Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara, Yetkin Yayınları, 2012, 

s.185. 
124

  ÜSTÜNDAĞ, a.g.e., s.620. 
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olanaksız olabileceğini belirtmektedir
125

.  POSTACIOĞLU da ispat konusunun 

değiştirilmesinin olumsuz olaylara has bir durum olmayıp, olumlu olaylar 

bakımından da söz konusu olabildiğini belirtmektedir
126

. Bu durumlarda doğrudan 

iddia edilen olayın değil, o olayın varlığını büyük bir ihtimal dâhilinde gösterecek 

komşu olayların ispatı, yani dolaylı ispat yöntemi kullanılabilecektir. 

Ancak her olumsuz olayı farklı olumlu bir olay şeklinde ifade etmek mümkün 

değildir
127

.  

Bu aşamaya kadar medeni usul hukuku öğretisindeki görüşler ve genel 

değerlendirmemiz sunulmaya çalışıldı. Ceza hukukunda ise durum tamamen 

farklıdır. Ceza hukukunda olumsuz olayların ispatı kural olarak mümkün değildir. 

Bir kimseden suçlu olmadığını ispat etmesi istenemez. Yargıç, kanaatini, yalnızca 

sanığın suçlu olmadığını ispat edememiş olmasına dayandıramaz. Bununla beraber 

isteyen ve olanak bulan sanığın suçsuzluğunu ispat için delil göstermek hakkı 

kaldırılmış değildir
128

. 

Kuram vergi hukuku özelinde değerlendirildiğinde, öncelikle vergi 

yargılamasında davayı açan taraf kural olarak vergi yükümlüsü olsa da yükümlünün 

iddia ettiği olguların genellikle “olumsuz” nitelikte olduğu kaydedilmelidir. 

Gerçekten, iptal davalarında yükümlü, örneğin tarh edilen vergi borcundan yükümlü 

olmadığını ya da kesilen cezadan sorumlu olmadığını iddia etmektedir. Diğer yandan 

bu olumsuz nitelikteki iddiaların, olumlu nitelikteki olaylarla ispatı mümkün 

olabilmektedir. Örneğin vergi borcunun zamanaşımına uğraması nedeniyle ortadan 

kalkmış olması, mücbir sebep gerçekleştiğinden ceza kesilmesinin hukuka uygun 

olmadığı gibi. Ancak yükümlünün bir işlemin kendisine tebliğ edilmediği iddiasını 

ileri sürmesi gibi, bazı iddiaların “olumlu” bir olayın ileri sürülmesi yoluyla ispat 

edilmesi mümkün değildir. Böyle durumlarda bizim de katıldığımız görüşe göre, 

olumsuz olayın aksi olan olumlu olayın ispatı yükü karşı tarafa düşmelidir
129

. Zira 
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burada salt olumsuzluk değil, belirsizlik söz konusudur. Bu nedenle tebligatın 

yapıldığını ispat yükü vergi idaresindedir, idare ilgiliye bildirim yapıldığını 

ispatlamalıdır. Eğer idare bu tarihi ispatlayamıyor ise, bildirim yaptığı hususundaki 

savunması dikkate alınmamalıdır
130

. 

Belirsiz ya da soyut olayları, varsayımları ya da bunların aksini ispat yükünün 

yükümlüye yüklenmesi ise hukuka aykırıdır. Bu konuyu “adil yargılanma hakkı” 

bağlamında ilgili İHAM kararları çerçevesinde çalışmamızın ispat hakkına ilişkin 

4.bölümünde daha detaylı inceleyeceğiz. 

2.1.2.1.2. Karinelerle İspat Kuramı 

Yargıç vereceği hükmü, gerçeği apaçık gösteren, iddianın aksine ihtimalleri 

kaldıran deliller bulunmaması sebebiyle geciktiremez. Tam kanaati olmasa bile 

uyuşmazlığı sonuçlandırmak durumundadır. Bu nedenle yasalarda yargıcı bağlayan 

bazı karinelerin kabul edilmesi, ispat araçlarının sınırlandırılması kaçınılmaz 

olmaktadır
131

.  

Karinelerle ispat kuramı ispat yükü sorununu karinelerin yardımıyla çözmeye 

çalışmakta, ancak karineleri ayrık bir kural olarak değil, başlı başına bir temel kural 

olarak kabul etmekte ve ispat yükünün karineden yararlanana değil, karşı tarafa 

düştüğünü belirtmektedir
132

.  

Vergi hukukunda da çeşitli karineler düzenlenmiş bulunmaktadır. Özellikle 

VUK m.3’te yer alan ve çalışmamızın devamında ele alacağımız ispat yükü 

kuralında bir karine düzenlenmektedir. 

Buna karşın vergi hukukunda asıl amaç “gerçek mahiyeti belirlemek” 

olduğundan, karinelere ve varsayımlara olabildiğince yer verilmemesi kanımızca 

daha uygundur. Nitekim geçmiş yıllarda Türk vergi hukuku sisteminde kabul edilmiş 
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olan “hayat standardı” karinesine ilişkin yasa hükümleri pek çok defa Anayasa 

Mahkemesi’nce iptal edilmiş ve günümüzde tamamen ortadan kaldırılmıştır
133

. 

Ceza hukuku öğretisinde de "maddi gerçeğin" aranması amacının, kanuni 

delil sisteminin ve karine usulünün reddini gerektirdiği belirtilmektedir
134

. Delillerin 

serbestçe takdir hakkının kabul edilmesiyle de kural olarak karineye, faraziyeye 

dayanarak hüküm tesis etmek de reddolunmuş olur
135

. 

Vergi hukukunda hangi karinelerin düzenlendiği ve ne şekilde ispatlandığı 

ayrıca incelenecektir. Bu aşamada yalnızca “karinelerle ispat” kuramının vergi 

hukukunun niteliğiyle bağdaşmadığı yönündeki görüşümüzü belirtmek istiyoruz
*
. 

2.1.2.1.3. Normdan Yararlanma (Norm) Kuramı 

İspat yükünün paylaştırılması konusunda ortaya atılmış kuramlardan, 

eleştirilebilir yönlerine karşın, günümüzde medeni usul hukukçuları tarafından en 

çok taraftar bulmuş ve üstünlüğü kabul edilmiş olan kuram “normdan yararlanma 

kuramı” ya da kısaca “norm” kuramıdır.  

ROSENBERG tarafından ortaya atılmış kurama göre ispat yükünü kimin 

taşıdığının belirlenmesi, o olayı düzenleyen hukuk normunun hangi taraf yararına 

sonuç doğurduğunun belirlenmesinden başka bir şey değildir
136

. Dolayısıyla ispat 
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  Yükümlüye gerçek vergi borcuna ilişkin olarak açıklama yapma hakkı tanımayan hayat standardı 

esasına ilişkin kanun hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından “hukuk güvenliği ilkesi” özelinde 

“hukuk devleti ilkesi”ne aykırı bulunarak, iptal edilmiştir (AYM. E.1989/6, 1989/42, 06.04.1990). 

      Anayasa Mahkemesi iptal kararında, gerçek vergi alacağının saptanması gerektiğini, nitekim 

VUK’un 3.maddesinin de bu hususu vurguladığını, hayat standardı esası açısından uygulanan yeni 

biçimin, gelir ile vergi arasında bulunması zorunlu bağı kopararak gerçeği göz ardı ettiğini 

belirtmiştir. Böylece güvenlik önlemi olarak öngörülen bu sistem, güvensizliğe dönüşmüş, 

“vergide belirlilik ilkesi”ni yok etmiş, “karine” gerçeğe üstün tutulmuştur.  

      Bu kararın verilmesinden sonra, yasada açıklama hakkına kısmen yer verilerek hayat standardı 

esası yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu kanun hükmü tekrar Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla 

Mahkeme’nin önüne gelmiş, Anayasa Mahkemesi hayat standardı esasını bu haliyle de 

Anayasa’ya aykırı bulmuştur (E.1991/7, K.1991/43, 12.11.1991). 
134

  EREM, a.g.e, s.303 
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  EREM, a.g.e, s.308. 
*
     Kesin karinelerin adil yargılanma hakkı bakımından değerlendirilmesi için 4.bölüme bkz. 
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yükünü kimin taşıdığını belirlemek için, tarafların istemlerine dayanak olan normlara 

bakmak gerekecektir.  

Bu kuramın temeli de Roma Hukuku’na dayanmaktadır. Roma hukukunda 

davacının iddialarını (“intentio”) ispat yükü taşıdığı ve davalının da kendi iddialarını 

sunarken (“exceptio”) ispat yükünü taşıdığı yönündeki kurallar klasik metinlerde 

yerini almış kurallardır
137

. “Replicatio” ve “duplicatio” gibi Formula’nın daha 

sonraki aşamalarında da iddiada bulunan tarafın iddialarına temel olan olayları ispat 

edeceği kabul edilmektedir
138

.  

TMK’nın 6’ıncı maddesinde düzenlenmiş olan ispat yüküne ilişkin genel 

kurala göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını 

dayandırdığı olayların varlığını ispatla yükümlüdür.” Genel kural bu olmakla birlikte 

bu kuralın istisnalarının da mevcut olduğu, “kanunda aksine hüküm bulunmadıkça” 

ifadesinden anlaşılmaktadır. Yani kanun koyucu ispat yükünün kimde olacağı ile 

ilgili özel kurallar da getirebilir. 

Öğretide TMK’nın 6’ıncı maddesindeki kuralın norm kuramıyla 

bağdaştırılarak açıklanması gerektiği savunulmuştur
139

. Zira TMK’nın 6’ıncı 

maddesi, lafzı itibariyle, ispat yükünü her iki tarafa da yüklemekte, taraflardan 

hiçbiri iddiasını ispat edemezse, davanın hangisi aleyhine sonuçlandırılacağını 

belirtmemektedir. Tarafların bir olay hakkında birbirine zıt iddialarının doğruluğunu 

ispat etmeleri gerektiğini belirten bir kural, sorunu çözmemektedir. Çünkü bir olay 

hakkında ispat yükünü taraflardan ancak biri taşıyabilir. Öyleyse yasa düzenlemek 

istediği konuda bir hüküm içermemektedir ve yasanın boşluğunu amacına göre 

doldurmak gerekir. Öğretide haklı olarak belirtildiği üzere, söz konusu düzenlemenin 

mehaz İsviçre Kanunu’ndaki gibi “ileri sürdüğü olaydan kendi lehinde haklar çıkaran 

kimse, iddia ettiği olayı ispat etmelidir” şeklinde anlaşılması gerekir; buna göre, 
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olayı hangi tarafın ileri sürdüğü değil, o olaydan hangi tarafın lehinde hak çıkardığı 

önemlidir
140

.  

Normdan yararlanma kuramına göre ispat yükünün her zaman davacıya 

düştüğünü söylemek doğru değildir. İspat yükü, tarafların davada davacı veya davalı 

sıfatına sahip olmaları, yani konumları ile değil, öne sürdükleri olaylarla bağlantılı 

bir husustur
141

. Zira hukuk normları bir davada davacı rolünü oynayabilecek kimseler 

yararına normlar içerdiği gibi, davalı yararına sonuç doğuracak normlar da 

içerebilirler. 

Öğretide bu tek hükmün yetersiz olduğu, ispat yükü ile ilgili somut durumlara 

ilişkin sorunları çözemediği belirtilmektedir
142

. Bu nedenle tamamlayıcı kurallara 

ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıda ayrıca incelenecek olan ve sözü edilen görüşe göre 

tamamlayıcı olarak nitelendirilen bu başlıca kurallar, hayatın olağan akışı ölçütü ve 

delillere iktidar teorisi olarak belirlenebilir.  

Danıştay bazı kararlarında idari yargıda da ispat yüküne ilişkin olarak 

TMK’nın 6’ıncı maddesinde yer alan kuralın uygulanacağını belirtmiştir: Bu 

kararlara göre, genel bir hukuk kuralı olarak davada taraflar iddialarını ispat etmekle 

yükümlüdürler. Bu kurala uygun olarak idari yargılama usulünde de ispat yükü iddia 

sahibine düşmektedir. Ancak, aşağıda daha detaylı olarak inceleyeceğimiz üzere idari 

yargılama usulünde taraflar arasında delillerin sunulması bakımından mevcut olan 

dengesizlik nedeniyle, yargı yerince durumun gereklerine ve hayatın akışına göre 

ispat yükünün paylaştırılması da söz konusu olabilmektedir
143

. 
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 UMAR, YILMAZ, a.g.e,s.86-87; ÜSTÜNDAĞ, a.g.e.,s.615; PEKCANITEZ, ATALAY, 

ÖZEKES, a.g.e,, s.313-314.  
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  KURU, ARSLAN, YILMAZ, a.g.e., s.421 
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Türk vergi hukuku öğretisinde de TMK’nın 6’ıncı maddesinin, dolayısıyla 

norm kuramının vergi hukukunda da uygulanacağı yönünde bir genel kabul vardır
144

.  

Kanımızca vergi yasalarında TMK’nın bu maddesine herhangi bir atıf 

bulunmamasına karşın bu sonuca ulaşmak vergi hukukunun anayasal esaslarından 

verginin yasallığı ilkesine aykırı düşer. Üstelik ispat yükünün nasıl paylaştırılacağını 

yasa, yani, VUK belirlemiş durumdadır. İleride açıklanacağı üzere, söz konusu yasa 

hükümleri gereğince, Türk vergi hukukunda ispat yükünün belirlenmesinde 

kanımızca “sorumluluk alanı kuramı” ve “hayatın olağan akışı ölçütü” 

uygulanmalıdır. 

TMK’nın söz konusu maddesinin, yalnızca özel hukuktan kaynaklanan 

uyuşmazlıklar açısından geçerli olmadığı, yargılama hukukunun temel ilkelerinden 

olduğu ve bu nedenle her yargılama disiplini açısından geçerli olduğu kabul edilirse 

ilgili maddenin neden TMK’da ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ayrıca 

düzenlenmesine gereksinim duyulduğu sorusu yanıtsız kalmaktadır. 

Diğer yandan, öğretideki genel kabule uygun olarak bu kuramın vergi 

hukukunda geçerli olduğu kabul edilirse, yukarıda belirttiğimiz üzere, vergi 

yükümlüsü davacı olduğundan, ispat yükünün kendisine düştüğünü söylemek doğru 

olmayacaktır. Bu kuram tek başına kabul edilirse; vergiyi doğuran ya da vergi 

borcunu arttıran koşul olaylara ilişkin ispat yükü vergi idaresinde, vergi borcunu 

azaltan ya da ortadan kaldıran koşul olaylara ilişkin ispat yükü vergi yükümlüsünde 

olacaktır
145

.  

Buna karşın bizim görüşümüz, normdan yararlanma kuramının esasen vergi 

hukukunun kamusal niteliğiyle bağdaşmadığı yönündedir
*
. Zira eşitler arası ilişkileri 

düzenleyen özel hukuktan farklı olarak, vergi hukukunda normlar tarafların yararına 

değil, kamu yararına yönelmektedir. Örneğin vergi idaresi, yükümlünün transfer 
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fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç elde ettiğini ileri sürdüğünde, kendi yararına 

sonuç doğuracak bir hak iddiasında bulunmamaktadır. Bunun yanında vergi idaresi 

yalnızca “hazine yararına” değil, vergi yükümlüsü yararına olan hususları da tespit 

etmekle yükümlüdür. Aynı gerekçeyle yargıç, taraflar ileri sürmese de tarafların 

iddialarına dayanak olabilecek hususları kendiliğinden araştırmaktadır. Zira amaç, 

tarafların yararının değil, kamu yararının sağlanmasıdır. Bu amacın yerine getirilmesi 

olayın/olayların gerçek mahiyetinin belirlenmesini gerektirmektedir. 

Yasakoyucu, vergi hukuku bakımından bu kuramı genel kural olarak kabul 

etmese de bu kurama uygun olan özel kurallar getirmiş bulunmaktadır. Örneğin, 

katma değer vergisi indirimi hakkı bulunduğunu iddia eden yükümlüler, indirimlerin 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu ve 34’üncü maddelerine uygun olarak 

yapıldığını ispat yükünü taşımaktadır
146

. 

Vergi hukukunda hayatın olağan akışı ölçütünün uygulanması, kimi zaman 

normdan yararlanma kuramı ile aynı sonucu doğurmaktadır. Örneğin, Danıştay, 

ithale konu şekeri pancardan ürettiğini iddia eden yükümlünün ispat yükünü taşıdığı 

sonucuna varmıştır
147

. Zira şekerin pancardan üretilmesi halinde düşük oranlı 

KDV’ye tabi tutulması gerekir. Dolayısıyla, genel vergi oranından farklı KDV 

oranından yararlanılması, eşyanın söz konusu listede yer alanlardan olduğunun bunu 

yani normal durumun aksini iddia eden tarafından kanıtlanmasıyla olanaklıdır. 

Görüldüğü üzere bu sonuç normdan yararlanma kuramına da uygundur. Zira 

yükümlünün yararına olan, genel KDV oranının değil, düşük oranın uygulanmasıdır. 

Ancak Danıştay’ın bu sonuca ulaşırken uyguladığı kuram, norm kuramı değil, 

hayatın olağan akışı ölçütüdür. 

Norm kuramı ile hayatın olağan akışı ölçütü vergi hukukunda ispat yükünün 

paylaştırılmasında her zaman aynı yönde sonuca ulaştırmaz. Vergi idaresi, 

yükümlünün ileri sürdüğü hususların gerçeğe aykırı olduğunu kanıtlamak yerine; 

bunların normal durumun aksi yönünde olduğu gerekçesiyle tarhiyat 
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yapabilmektedir. Bu durumda tarh işlemini yapan vergi idaresi ise de ispat yükünü 

taşıdığı belirtilen vergi yükümlüsü olmaktadır. Oysa burada şayet bir “yararlanma” 

var ise normdan yararlanan şüphesiz tarhiyatı yapan vergi idaresidir. Yargı 

aşamasında da, Danıştay kararlarında, aynı gerekçeyle, ispat yükü çoğunlukla 

yükümlüye yüklenmektedir. Bu tespitimize dayanak olan Danıştay kararlarından 

örnekleri hayatın olağan akışı ölçütü başlığı altında sunacak ve tartışacağız. 

2.1.2.1.4 Sorumluluk Alanı Kuramı 

Yukarıda sözü edilen kuramlarda, ispat yükünün paylaştırılmasında, ispatı 

gereken maddi olayların niteliği ya da normun hangi tarafın yararına hüküm içerdiği 

gibi ölçütlerin belirleyici olduğu görüldü. Özel hukukçular tarafından ortaya atılmış 

olan bu kuramların eşitler arası ilişkileri konu alan uyuşmazlıklarda uygulanması 

kanımızca hakkaniyete uygundur. Diğer bir deyişle özel hukuk ilişkisinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklarda ispat yükünün belli bir tarafa yüklenmesi adil 

olmayacaktır. Ancak uyuşmazlığın kişiler ve devlet arasındaki kamusal ilişkiden 

kaynaklandığı vergi yargılamasında, kanımızca ispat yükünün belirlenmesinde 

normun ya da ispat konusu olayların niteliğinden çok, olayın ispatlanmasında hangi 

tarafın sorumluluğunun bulunduğu önem taşımalıdır. 

 “Sorumluluk alanı” kuramı/ölçütü, gerek delil gösterme yükünün, gerekse 

ispat yükünün belirlenmesinde karşımıza çıkmaktadır. Biz, karşılaştırmalı vergi 

hukukunda uygulama alanı bulan ve kanımızca Türk vergi hukukunda da temel ispat 

yükü kuralının dayandığı bu kuramı başlı başına ele almanın uygun olacağı 

düşüncesindeyiz. 

Sorumluluk alanı kuramına göre, uyuşmazlık konusu olayın/olayların ispat 

edilememesinin, hangi tarafın sorumluluğunu yerine getirmemesinden 

kaynaklandığının tespit edilmesi ve ispat yükünün bu tarafa yüklenmesi söz konusu 

olmaktadır. 

Vergi hukukunda sorumluluk alanı açısından belirleyici unsur, vergilendirme 

sürecinde vergi idaresine verilen yetki ve görevin kapsamı ile vergi yükümlüsünün 

bu süreçteki rolüdür. 
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Vergilendirme sürecinde belirli usullerin, birçok ülke tarafından ana hatlarıyla 

benimsendiğini söylemek gerekir
148

. Bununla birlikte, vergi hukuku sistemleri 

arasında vergilendirme sürecinde idarenin yetki ve görevleri ile yükümlünün rolü 

açısından temel farklılıklar da tespit edilmektedir.  

Bazı hukuk sistemlerinde, bu bağlamda özellikle Anglosakson hukuk 

sistemlerinde, vergi yükümlüsünün vergilendirme sürecinde daha aktif bir rolü 

bulunmakta, yükümlüler vergi borcunun hesaplanması için gerekli tüm bilgileri ve 

hatta vergi borcunu vergi idaresine bildirmekle ödevli olmaktadırlar. Bu tür vergi 

usul sistemlerinde, vergi idaresinin görevi esas itibariyle vergi ödevlisinin ödevlerini 

hukuka uygun olarak yerine getirip getirmediğini rastgele veya somut bir nedene 

bağlı olarak denetleme ve gerektiği durumda vergi ödevlisini cezalandırmaktır. Vergi 

idaresi ile vergi yükümlüsü arasında karşılıklı işbirliği daha fazladır
149

.  

Bu nedenle bu sistemi benimsemiş ülkelerde vergi yükümlülerinin delilleri 

sağlama konusunda kapsamlı ödevleri ve işbirliğinde bulunma zorunluluğu vardır. 

Zira vergilendirme usulü yükümlülerin “kendi kendilerini vergilendirmeleri” usulü 

temeline oturtulmuştur. Başka deyişle vergilendirme sürecini başlatan idare değil, 

yükümlüdür.  

Bu anlayışın sonucu olarak, örneğin Norveç, Amerikan
150

, İngiliz ve Yunan 

hukuklarında geçerli genel kural, vergi yükümlüsünün uyuşmazlığa ilişkin olayları 

ispat yüküne sahip olmasıdır
151

.  

Oysa özellikle Kıta Avrupası sistemlerinde; kamusal güce dayalı, vergi 

idaresinin vergiyi tarh ve tahsil ettiği, vergilendirme usulünü başlattığı ve yürüttüğü 
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bir usul öngörülmüştür. Burada yükümlü kural olarak sadece matrahını bildirmekle 

ödevlidir, vergi borcu mutlaka idari bir işlemle belirlenir
152

.  

Vergi yükümlüsünün yine kapsamlı ödevleri ve işbirliğinde bulunma 

zorunluluğu bulunmasına karşın, bunlar görece daha azdır; süreci başlatan ve yürüten 

vergi idaresidir. Örneğin Alman hukukunda ispat bakımından temel kural vergi 

idaresinin vergi yükümlülerinin vergisel durumunu re’sen araştırma yetki ve 

görevinin bulunmasıdır. Yani vergiyi doğuran olayı vergi idaresi, kendiliğinden 

araştıracaktır. (AO, m.88, f.1, c.1) Bunun yanı sıra, vergi yükümlülerinin de 

işbirliğinde bulunmaları, yani bu konuda idareye yardımcı olmaları gerekir (AO. 

m.90) 
153

. Görüldüğü üzere, re’sen araştırma ilkesi işbirliği prensibi ile 

tamamlanmaktadır. Ancak vergiyi doğuran olayın doğru şekilde tespit edilmesi 

bakımından son sorumluluk vergi idaresine aittir
154

.  

AO sistematiğinde dikkat çeken bir husus, işbirliğine ilişkin hükümlerin 

(m.90, f.1), vergi idaresinin araştırma yöntemlerine ilişkin hükümlerden (m.92, 

m.93) önce düzenlenmiş olmasıdır. Oysa İdari Usul Kanunu’nda bu sistematiğin tam 

tersi benimsenmiştir
155

. Ancak idarenin re’sen araştırma yetkisinin tüm bu 

hükümlerden önce (AO m.88) düzenlendiğini de gözden kaçırmamak gerekir.  

Alman Hukuku’nda vergi idaresinin araştırma yetkilerinin oldukça kapsamlı 

olduğu belirtilebilir. Örneğin, idare, vergi yükümlüleri dışındaki diğer kişilerden, 

sözgelimi, bankalardan da bilgi talebinde bulunabilir
156

.  Ancak idarenin harekete 

geçmesi, vergi yükümlüsü ya da üçüncü kişinin işbirliği görevini kısmen ya da 
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tamamen yerine getirmemesi veya verilen beyannamenin doğruluğunun şüpheli 

olması durumunda söz konusu olmaktadır
157

.  

AO’da, verginin tespit ve tahsilinin “vergi idaresinin görevi” olduğu (AO 

m.85), idari usulün başlatılması konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu (AO 

m.86) ve re’sen araştırma yetki ve görevinin bulunduğu (AO m.88) belirtilmektedir. 

Re’sen araştırma ilkesi gereğince, vergisel durumları açıklığa kavuşturmak –

vergi yükümlüsünün değil- vergi idaresinin görevi olduğundan, vergi yükümlüsünün 

herhangi bir durumu ispatlama ödevi kural olarak yoktur
158

.  

Bu bakımdan, vergi yükümlüsü delil gösterme yükünü yerine getirmesi 

gereken bir konumda değil, “delil kaynağı” olarak işlev görmektedir. Zira vergi 

yükümlüsü, kural olarak, vergi idaresinin verginin tespiti ve tahsili için ihtiyaç 

duyduğu delillerin en fazlasına ve en doğrusuna sahiptir. 

Olayın açıklığa kavuşturulması konusunda yasa koyucu AO m.88, m.90 ile 

vergi idaresine ve yükümlülere ortak sorumluluk yüklemiştir, ancak olayın açıklığa 

kavuşturulması konusunda son sorumluluk, yukarıda belirtildiği üzere, vergi 

idaresine aittir
159

. 

Alman hukukuna göre, vergi idaresi ancak denetim yapamadığı ya da ilgili 

olayları saptayamadığı durumlarda vergiyi re’sen tarh edebilir (AGVK, m.162 (1)). 

Bu durumlarda prensip, matrahın “gerçeğe en yakın”  şekilde takdir edilmesidir 

(“likelihoodstandard”)
160
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Diğer yandan, vergisel durumların açıklığa kavuşturulması bakımından, vergi 

idaresi ile yükümlülerin sorumluluğu ortak olduğundan, ödevlerin yerine 

getirilmemesi idareden beklenemeyecek düzeyde araştırma çabalarına yol açıyorsa 

artık vergi idaresinin ispat ölçüsü azalır ya da araştırma görevi ortadan kalkar
161

.  

Bu bağlamda, bir olayı açıklamaya yönelik olaylar ve delillerin çoğu vergi 

ödevlisinin bilgi ve faaliyet alanına aitse, bu durumda ispat ölçüsü vergi idaresinin 

lehine azalır. Diğer bir deyişle, vergi ödevlisinin olayın açıklanmasına ilişkin 

sorumluluğu büyüdükçe, vergi idaresinin ispat ölçüsü azalır
162

.  

Aksi yöndeki görüş ise, vergi idaresi ile vergi ödevlisi arasındaki işbirliği 

ilişkisinin, vergisel olayların açıklığa kavuşturulması açısından sorumluluğun 

paylaşımına yol açmadığı, vergi ödevlilerinin işbirliği ödevinin sadece idarenin 

araştırmasına yardım ve ispat aracı niteliğinde olduğu, vergi ödevlisi ödevlerini 

yerine getirmese dahi, idarenin kamu yararını gerçekleştirmek üzere durumu açıklığa 

kavuşturacağı yönündedir
163

.  

Alman vergi hukukunda vergi ödevlisinin işbirliği ödevini yerine getirmemesi 

halinde dahi, ispat ölçüsünde azalma, ancak durumun idarenin yaptığı araştırmalarla 

eksiksiz şekilde açıklanmasının mümkün olmadığı ya da idarenin bu nedenle 

orantısız çabalara girmesinin gerektiği zaman söz konusu olacaktır. Aksi takdirde, 

vergi idaresinin araştırma görevi aynı şekilde devam eder
164

.  

Ancak azaltılmış ispat ölçüsüne karşın durumun tespit edilmesi mümkün 

değilse ve re’sen takdir de olayda mümkün değilse, bu durumda artık objektif ispat 

yükü kuralı uygulama alanı bulur
165

. Böylece, olayın belirsiz kalmasının kimin 

aleyhine sonuç doğuracağı tespit edilir.   
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Görüldüğü üzere, Alman vergi hukukunda ispat yükünün belirlenmesinde 

norm kuramından da yararlanılmaktadır. Öğretide Roman SEER tarafından ortaya 

atılan ve son zamanlarda BFH’nin kimi içtihatlarında kabul edilen “alan yönelimli 

ispat yükü kuramına” (sphärenorientierte Beweisrisikoverteilung)
166

 göre 

değerlendirme yapılarak, ileri sürülen normun kimin lehine sonuç doğurduğu 

yanında, durumun açıklanma eksikliğinin (ispatsızlığın) kimin sorumluluk alanında 

gerçekleştiği dikkate alınarak ispat yükünün hangi tarafta olduğu belirlenmektedir
167

.  

SEER’e göre sorumluluk ve menfaat hangi tarafın alanındaysa ispat yükü de 

ona aittir. Görüldüğü üzere SEER ispat yükünün paylaştırılmasında normdan 

yararlanma kuramı ile sorumluluk alanı ölçütünün bağdaştırılarak uygulandığı bir 

kuram geliştirmiştir. 

Şöyle ki,  

Vergiyi doğuran ya da verginin miktarını arttıran durumların açıklığa 

kavuşturulamaması, 

a) Vergi ödevlisinin işbirliği ödevini yerine getirmemesi ya da eksik 

yerine getirmesinden kaynaklanıyorsa, ispat ölçüsü –AO m.162 II’deki gibi- “en 

büyük ihtimal” derecesine iner (ispat yüküne vergi yükümlüsü katlanır), 

b) İşbirliği ödevinin yerine getirilmemesinden kaynaklanmıyorsa, genel 

kural geçerli olur ve böylece şüpheye dayalı vergilendirme yasağı uygulama alanı 

bulur (ispat yüküne vergi idaresi katlanır).  

Vergiyi ortadan kaldıran ya da verginin miktarını azaltan durumların açıklığa 

kavuşturulamaması,  

a) Vergi ödevlisinin işbirliği ödevini yerine getirmemesinden ya da eksik 

yerine getirmesinden kaynaklanıyorsa, genel kural uygulanır (ispat yüküne vergi 

yükümlüsü katlanır), 
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b) İşbirliği ödevinin yerine getirilmemesinden kaynaklanmıyorsa, ispat 

ölçüsü “en büyük ihtimal” derecesine iner
168169

. (ispat yüküne vergi idaresi katlanır). 

Avusturya Mali Kanunu (Bundesabgabenordnung) m.115 uyarınca da, 

vergilerin salınması için fiilen ve hukuken ilgili bulunan tüm olayların araştırılması 

vergi idaresinin görevidir
170

.  

Vergi idaresine bu yetki ve görevin tanınması, kamu yararı gereğince 

herhangi bir vergisel durumun tespitinin ödevlilere bırakılmaması, vergi ödevlisinin 

sunduklarından ya da sunmadıklarından bağımsız olarak, her türlü araştırmayı 

kendiliğinden yapması gereğine dayanır
171

.  

Ancak vergi yükümlüsü de kendisine yüklenen bir dizi ödev çerçevesinde 

idareyle işbirliğinde bulunmak durumundadır. Örneğin vergi yükümlülüğünü 

etkileyen her türlü maddi olayı idareye bildirmelidir.  

Çalışmamızın ilk bölümünde belirttiğimiz üzere, vergi idaresinin gerçekliği 

şüpheli vergisel olayları re’sen araştırması gerekmektedir. Yani vergisel olayların 

gerçek mahiyetini saptaması gereken
172

, dolayısıyla ispat yükünü taşıyan, vergi 

idaresidir. 

Buna karşın, belirttiğimiz üzere, vergi yükümlüsünün de vergisel olayların 

gerçek mahiyetinin saptanabilmesi için vergi idaresiyle işbirliğinde bulunması 

gerekmektedir.  

Bu işbirliği yükümlülüğü, temel olarak VUK’un “mükellefin ödevleri” başlığı 

altındaki ve bireysel vergi yasalarındaki kurallarla belirlenir. Bu amaçla, VUK’un 

253'üncü maddesinde yükümlülere defter ve belgeleri 5 yıl süre ile muhafaza etme, 

256'ncı maddesinde ise muhafaza etmek zorunda oldukları defter ve belgeleri 

muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların istemeleri üzerine ibraz 
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 SEER, im:Tipke/Lang, m.21, Rz.207 vd. ve m.22, Rz.190 (BAŞARAN YAVAŞLAR, 

a.g.e.,s.245). 
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 SEER, a.g.r., s.128. 
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 HEINRICH, a.g.r., s.75. 
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 BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.231. 
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zorunluluğu getirilmiş; aynı Kanun'un 134 ve devamındaki maddelerde de, vergi 

idaresine yükümlüler ve yükümlülerle hukuki ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlar 

nezdinde vergi incelemesi yapma yetkisi tanınmıştır. İlk aşamada biçimsel doğruluk 

karinesinden yararlanan belgelerin vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetiyle 

uygunluğu, ancak bu yetki kullanılarak ortaya çıkarılabilir
173

. 

Bu ödevlerin yani işbirliği yükümlülüğünün varlığına karşın, gerçek 

mahiyetin tespiti, son tahlilde, vergi idaresinin görevi olduğundan, ispat yükü kural 

olarak vergi idaresinde kalmaktadır. Bu bağlamda, vergi idaresinin, vergiyi doğuran 

olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini, ödenmesi gereken bir vergi olup olmadığını, 

varsa bunun miktarını, yükümlünün bu miktarı doğru bir şekilde ödeyip ödemediğini 

ya da ödenmesi için gerekli işlemleri hukuka uygun bir şekilde yapıp yapmadığını 

araştırması, tespit etmesi ve böylece verginin doğru bir şekilde ödenmesini sağlaması 

gereklidir
174

.  

Diğer yandan, vergi yükümlüsünün işbirliği yükümlülüğünü yerine 

getirmemesi nedeniyle durumun idarenin yaptığı araştırmalarla eksiksiz şekilde 

açıklanmasının mümkün olmadığı ya da idarenin bu nedenle orantısız çabalara 

girmesinin gerektiği zamanlarda ispat ölçüsü azalacak ya da delil gösterme yükü 

vergi yükümlüsüne geçebilecektir.  

Örneğin yükümlünün beyannamesini tam ve doğru olarak vermemesi, defter 

ve belgelerini incelemeye yetkili kişilere ibraz etmemesi gibi hallerde matrah vergi 

idaresince ölçümleme yoluyla re’sen takdir edileceğinden, gerçeğe en yakın takdir 

yeterli olacak, dolayısıyla ispat ölçüsü düşecektir. 

2.1.2.1.5. İddia Sahibinin İspat Yükünü Taşıması 

Vergi hukukunda ispat yükünün kural olarak vergi idaresinde olması 

gerektiği yönündeki ve bunun temelini sorumluluk alanı kuramında bulduğumuz 

görüşümüz, vergi yargılamasında uyuşmazlık konusu iddianın sahibinin “vergi 

idaresi” olmasıyla da açıklanabilir. 
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 Dnş.3.D., E.2010/7112, K.2012/4884, 24.12.2012. 
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Yukarıda farklı başlıklar altında vurguladığımız üzere, vergi yargılamasında 

iddia sahibi, kanımızca uyuşmazlık konusu idari işlemi ya da eylemi yürüten, vergi 

idaresidir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da ispat yükü de idarede olmalıdır. 

Bu durum Danıştay kararlarında ya da öğretide, “olayda aktif durumda 

bulunanın idare” olduğu ifadesiyle de ileri sürülmektedir
175

. Bu bağlamda işlemin ya 

da eylemin sebebini idarenin ispat etmesi gerektiği kabul edilmektedir
176

.  

Oysa ihtirazi kayıtla beyanname veren, daha sonra beyanına göre yapılan tarh 

işlemine karşı dava açan vergi yükümlüsü, bu davada iddia sahibi olduğundan, ispat 

yükünü taşır. 

Uygulamada ise kamu hukukunun diğer alanlarından, örneğin idare hukuku 

ve ceza hukukundan farklı olarak vergi yargılaması uygulamasında deyim 

yerindeyse, daha güçlü konumda olan idare lehine bir ispat düzeni geliştirilmiş 

bulunmaktadır. Oysa örneğin, iş hukuku uyuşmazlıklarında, Yargıtay, işçinin işveren 

karşısındaki güçsüzlüğünü dikkate alan bir ispat düzeni geliştirmiştir
177

.  

Delil serbestîsi ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkelerinin esas 

olduğu, vergi idaresinin re’sen araştırma yetkisinin bulunduğu vergi hukuku alanında 

ispat yükü; vergilendirme ilişkisinin aktif tarafını oluşturan, kamu gücünü ve bu 

                                                           
175

  “Somut bilgi ve belgeye dayandırılmaksızın yürütülen işlemde ispat yükü, öncelikle olayda aktif 

durumda bulunan davalı idareye yükletilmelidir. İdari işlemin sebebi idarece bilgi ve belgelerle 

ispat edilmelidir”.   Dnş.2.D., E.2004/6213, K.2005/329, 31.01.2005. 
176

 Örneğin Danıştay, bir bakanlık müsteşarının görevden alınması kararına karşı açılan iptal 

davasında, bakanlıktan işlemin sebebinin sorulması üzerine somut bir sebep göstermemesi 

karşısında, “yapmakta olduğu görevde başarısızlığı ve herhangi bir kusuru saptanmamış olan 

davacının, kamu yararı yönünden haklı ve yeterli görülecek bir neden ve somut delil olmadan ve 

keza hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlayacak bir neden bulunmadan” yapılan görevden alma 

işlemini iptal etmiştir (Dnş.5.D., E.1975/3756, K.1975/8053, 08.12.1975). 

      Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun bir kararında, bir genel müdürün yolsuzluk ve usulsüzlük 

sebebiyle görevden alınması işlemine karşı açılan dava bakımından “idare, davacıya izafe ettiği 

bazı yolsuzluk, usulsüzlük ve kusurlu hareketlerle, basiretsiz davranışları görevden alma sebebi 

olarak dermeyan ettiğine göre, bu sebeplerin var olup olmadığını aramak zorunlu ve 

kaçınılmazdır” diyerek bu sebeplerin ispatlanamaması nedeniyle görevden alma işlemini iptal 

etmiştir (Dnş.İDDK, E.1972/435, K.1973/696, 23.11.1973). 
177

  ÖZDEMİR, a.g.e., s.3. 



155 

 

gücün sağladığı olanakları, bu çerçevede re’sen araştırma yetkisini elinde tutan vergi 

idaresi iken, daha güçsüz konumda olan yükümlüler üzerinde bırakılmamalıdır. 

2.1.2.1.6. Hayatın Olağan Akışı Ölçütü 

İspat yükünün paylaştırılmasında esas alınan bir diğer kuram hayatın olağan 

akışı ölçütüdür
178

. Bu kurama göre, iddiasını hayatın olağan akışına, normal bir 

duruma, hayat deneyimlerinin gereği olarak kabul gören olay ve ilişkilere dayandıran 

taraf ispat yükünü taşımaz; ispat yükünün, bunların tersini iddia edene düşmesi 

gerekir
179

. Yani, normal olmayan bir durumun varlığını ya da sabit bir durumun 

değiştiğini iddia eden; kısaca “aslın aksini iddia eden” ispat yükünü taşımalıdır. 

Davadaki rolü ne olursa olsun, tesadüfi ve istisnai olarak bir olayın, bir ilişkinin 

bulunduğunu ya da varlığı sabit olan bir durumun değiştiğini iddia eden iddiasını 

ispatlamalıdır
180

.  

Ancak normal sayılan bir durumun gerçekte normal olmaması ya da normal 

olmakla beraber birtakım sebeplerle iddia edilen sonucu doğurmaması da 

mümkündür. Bu nedenle yasalar, karinenin istisnai olarak iddiayı ispat etmediğini ya 

da bazı olay ve sebeplerle önem ve değerlerini kaybettiğini ispat hakkını diğer tarafa 

tanımaktadır
181

.  

Özel hukukta hayatın olağan akışı ölçütü genellikle normdan yararlanma 

kuramını tamamlayıcı ölçütlerden biri olarak ele alınmaktadır
182

. UMAR/YILMAZ’a 

göre, bu ölçüt normdan yararlanma kuramına uygundur, çünkü yargıç, belirtilere 

bakarak ispatı yapılmış sayabilir ve bu durumda delil gösterme yükü, ispat yükünü 

taşıyan tarafın hasmına geçmiş olur
183

. POSTACIOĞLU ise, genel kabulden farklı 

olarak hayatın olağan akışı ölçütünü ispat yükünün belirlenmesi açısından başlıca 

                                                           
178

  POSTACIOĞLU, a.g.e., s.533-553; ÜSTÜNDAĞ, a.g.e., s.616. 
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 “Bizce, normal, yani, tabiî ve muttari yasaların, hayat tecrübelerinin icab ve delâleti olarak 

umumiyetle bilinen vakıa ve münasebetlere istinad eden taraf isbat ile mükellef tutulmayıp 

bunların tersini iddia eden isbat ile mükellef tutulmak lâzımdır”. BELGESAY, İsbat Teorisi, s.10. 
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  BELGESAY, İsbat Külfeti, s.4. 
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  BELGESAY, İsbat Külfeti, s.13 
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  UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.45. 
183

  UMAR, YILMAZ, a.g.e. ,s.61 
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ölçüt olarak kabul etmektedir
184

. Yazar, TMK’nın 6’ıncı maddesinde belirtilen 

kuralın, ispat yükünün kime düştüğünü ve kapsamını belirlemek açısından yetersiz 

olduğunu ifade ettikten sonra, sabit veya normal durumun aksini iddia eden tarafa 

düşmesi yönündeki formülün genel olarak kabul gördüğünü belirtmektedir
185

.  

Yargıtay uygulamasında; olağan bir duruma dayanan tarafın, bu iddiasını 

kanıtlama yükü altında olmadığı, ispat yükünü, normal durumun aksini iddia eden 

tarafın taşıyacağı, fiili karine lehine olan tarafın ispat yükü altında bulunmadığı, 

karinenin aksini kanıtlama yükünün bunu iddia edenin üzerinde olduğu, yargılama 

hukukunun temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir
186

.   

Öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, Yargıtay’ın bu yaklaşımı isabetli 

değildir; zira fiili karineler ispat yükünü belirlemez ya da değiştirmezler, yargıcın 

delilleri takdirinde rol oynarlar
187

. Fiili karineler, çoğu zaman, ispat edilmesi gereken 

olaylar yerine başka, daha kolay ispat edilebilir olayları koymak suretiyle ispatın 

konusunu değiştirirler
188

. Fiili karineler ile ispat da deliller ile olur
189

. Diğer yandan, 
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  POSTACIOĞLU, a.g.e. ,s.538: “İsbat külfetinin hangi tarafa râci olduğunun tâyini için zâhir hal 

ve normal hal kıstasları başlıca ölçü olmakla beraber, bunun yanında ayrıca tâli kaideler de 

mevcuttur.” 
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  POSTACIOĞLU,a.g.e.,s.537 
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  TOPUZ, a.g.e., s.44. Örneğin bkz. “İşçinin on saatlik çalışma süresi içinde hiç ara vermeden 

çalıştığının kabulünün hayatın olağan akışına aykırı olduğu hakkında: Yrg. 9.HD., E.2006/9130, 

K.2006/30311, 16.11.2006; Hayatın olağan akışına göre ziynet eşyasının kadının üzerinde olması 

ya da evde saklanmış olması gerektiği hakkında:Yrg.HGK, E.1991/2-618, K.1992/8, 22.01.1992; 

Aile şirketi konumundaki davalı şirketin genel kurullarındaki temsil durumunu davacının 

bilmediği savunmasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği hakkında: Yrg.11.HD., 

E.2001/1076, K.2001/1515, 22.02.2001; Yedi yılı aşkın bir işçinin yasal haklarından vazgeçerek 

devamsızlık yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu hakkında: Yrg.9.HD., E.2002/3962, 

K.2002/17781, 01.10.2002 

      Malzeme malikinin tescil istemi ile açtığı davada iyiniyetin varlığı iddia ve savunmaya 

bakılmaksızın mahkemece re’sen araştırılır. (Yrg.14.HD, E.2012/6878, K.2012/9166, 03.07.2012) 

      Ceza yargılamasında da hayatın olağan akışı karinesine başvurulmaktadır. Örneğin, bir kararında 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanığın mala zarar verme suçunu işlediği yönünde yeterli delil 

bulunmadığını, sanığın savunmasının da hayatın olağan akışına uygun olduğu göz önüne alarak 

mahkumiyet kararı verilmesine olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır. (Yrg.CGK., E.2013/9-

241, K.2013/293, 11.06.2013) 
187

  ÜSTÜNDAĞ, a.g.e., s.621; TOPUZ, a.g.e., s.44. 
188

  ÜSTÜNDAĞ, a.g.e., s.621. 
189

   A.e. 
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fiili karine lehine olan tarafın, o hususu ispat etmiş sayılacağı, karşı tarafın, aksini 

iddia ve ispat edebileceği yönünde görüşler de mevcuttur
190

.  

Bu kurama yönelik getirilen bir eleştiriye göre, ispat yükünün salt bu ölçüt 

kullanılarak “olayların olağan duruma ya da hukuka uygun olarak akışı esastır” gibi 

bir gerekçeyle şu ya da bu tarafa düştüğünü söylemek büyük yanılmalara yol açabilir. 

Zira bir olay “hayatın olağan akışı” ölçütüne göre farklı yönlerden değerlendirilebilir 

ve birbirine zıt sonuçlara varılabilir
191

. Bu konuda temyiz mahkemeleri bazı kriterler 

getirmekte ise de somut olaylarda neyin normal durum olduğunu ve neyin normal 

durumun aksi olduğunu belirlemek güç olabilir.  

Bir durumun normal sayılıp sayılmayacağını genel hayat deneyimlerinden 

ortaya çıkarmak gerekecektir
192

. Örneğin, hayat deneyimlerine göre normal durum 

bir kimsenin temyiz kudretine sahip olması olduğundan, aksini ispat eden bu durumu 

ispat ile yükümlüdür
193

.  

Türk vergi hukukunda hayatın olağan akışı ölçütü, özel olarak ve vergi 

hukukunun temel ilkelerinden ekonomik yaklaşım ilkesine uygun olarak 

düzenlenmiştir.  

Şöyle ki; VUK’un 3’üncü maddesinin B bendine göre; şayet iktisadi, ticari ve 

teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir 

durum iddia olunur ise ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. Görüldüğü üzere 

ispat yükü, ileri sürdüğü iddia, ekonomik, ticari veya teknik gereklere aykırı düşen ya 

da olayın özelliğine göre olağandışı veya alışılmamış durumları iddia eden tarafta 

bırakılmıştır. 

Bu ispat yükü kuralının Türk vergi hukukunda nasıl uygulandığı yönündeki 

tespitlerimizi ve nasıl uygulanması gerektiği yönündeki düşüncelerimizi aşağıda 

maddeler halinde inceleyeceğiz. 
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1- Hayatın olağan akışı ölçütü, adi nitelikte yasal bir karine 

getirmektedir. 

Vergi hukukunda, olayların, ekonomik, ticari ve teknik gereklere uygun ya da 

olayın özelliğine göre normal ve alışılmış biçimde gerçekleştiği yönünde “yasal bir 

karine” bulunmaktadır. Bu karine diğer hukuk disiplinlerinde fiili bir karine iken, 

vergi hukukunda yasada düzenlenmiş olduğundan, yasal bir karinedir.  Ancak bu 

karinenin yasal karine olması, aksinin ispatlanamayacağı anlamına gelmemektedir. 

Diğer bir deyişle bu karinenin, aksi ispatlanabilir bir yasal karine olduğunu tespit 

etmek mümkündür. 

Vergi hukukunda hayatın olağan akışı ölçütünün alt ölçütleri ekonomik 

gerekler, ticari gerekler, teknik gerekler ile normal ve alışılmış durum olarak 

düzenlenmiştir. Bu ölçütlerin somut olayda ne anlama geldiği, yargı yeri tarafından 

belirlenecektir
*
. 

2- Hayatın olağan akışı ölçütü, idari aşamada ispat yükünü vergi 

yükümlüsüne yüklememekte, ispat yüküne sahip olan idarenin “karine temelini” 

ispat etmesini yeterli kabul ederek, karine sonucunu ispat yükünü ortadan 

kaldırmaktadır. Görüldüğü üzere vergi idaresi açısından “ispat konusu” değişmekte, 

“karine temeli” haline gelmektedir. Vergi idaresinin, hayatın olağan akışının 

gereklerinin ne olduğunu ve bunlarla yükümlünün beyanname, defter ve belgelerinin 

biçimsel olarak yansıttığı olgular arasında çelişki bulunduğunu ortaya koyarak, bu 

nesnel durumun ispatıyla yetinerek, vergilendirmeyi iktisadi, ticari ve teknik 

gereklerin olağan sonuçlarına göre yürütmesi mümkündür
194

. Diğer yandan, idarenin 

temel yetkisi ve görevi somut olayın gerçek mahiyetini tespit etmek olduğundan, 

idare hayatın olağan akışı karinesine dayanarak vergilendirme işlemini yürütmeden 

önce vergi yükümlüsüne olayın gerçek mahiyetini açıklama hakkı tanımalı, 

gerektiğinde karşıt incelemeler yapmak, 3.kişilerin beyanlarına başvurmak gibi 

yöntemlerle gerçek mahiyeti re’sen araştırmalıdır. Bu kanaatimizin bir diğer 

dayanağını ispat yükünün işlevi oluşturmaktadır. Daha önce belirttiğimiz üzere ispat 

                                                           
*
 Bu ölçütlere ilişkin yargı kararları, çalışmamızın 3.bölümünde incelenmektedir. 
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yükünün işlevi, somut olayın belirsiz kalması halinde yani vergilendirme aşamasında 

vergi idaresinin, yargılama aşamasında mahkemenin gerçek mahiyete ilişkin re’sen 

araştırmayı yapmasına rağmen bir belirsizlik kalması durumunda ortaya çıkmaktadır.  

İdare hayatın olağan akışı karinesinin temelini ispat ettiğinde artık herhangi 

bir ispat yükü sorunu kalmayacaktır
195

. Bu durumda karinenin aksini ispat edemeyen 

yükümlü, vergilendirmenin iktisadi, ticari ve teknik gereklerin doğrultusunda 

yürütülmesine katlanacaktır”.  

Yükümlü bu ispat yükünü yerine getirmemişse, vergi idaresi olağan dışı 

durumu kabul etmeyebilir ve vergilendirmeyi olağan olarak beliren fiyatın üzerinden 

yapabilir
196

. 

3- Türk vergi hukukunda hayatın olağan akışı ölçütüne ilişkin 

kuralın gerekçesi, kuralın özüne ve sözüne aykırılık taşımakta, üstelik yargısal 

içtihatlarda da söz konusu hukuka aykırı gerekçeye uygun bir yaklaşım 

benimsenmektedir. 

Günümüz yasalarında düzenlenen karineler genellikle hayatın olağan akışının 

yansımalarından ortaya çıkmıştır. Örneğin TMK’ya göre zilyetlik mülkiyetin 

karinesidir ve zilyet olmayan kimse malik olduğunu ispatlamalıdır. Çünkü doğal 

olan, insanların başkasına ait mala müdahale etmemeleridir. Keza aynı Kanun, iyi 

niyeti asıl kabul etmiş ve bunun olmadığını iddia edeni iddiasını ispat ile yükümlü 

tutmuştur
197

. 

Vergi hukukunda kabul edilen bu karine de (VUK.m.3/B), olağan olanın, 

vergiyi doğuran olay ve buna ilişkin muamelelerin ekonomik, ticari, teknik gereklere 

ve normal, alışılmış duruma uygun gerçekleşmiş olduğunu kabul etmektedir.  

                                                           
195

 Öğretide bu durumda, ispat yükünün yer değiştirerek yükümlüye geçeceği belirtilmektedir. 
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İspat hukukunun tarihsel gelişimine ilişkin açıklamalar kapsamında, ispat 

yükünün paylaştırılmasına ilişkin kuralın gerekçesi de incelenmişti
*
.   

Madde gerekçesinde, yasa maddesiyle ilgisiz şekilde, vergi yükümlülerinin 

doğal eğilimlerinin, “vergiden kaçmak ya da kaçınmak” olduğu kabul edilmektedir. 

Bir yasa maddesi gerekçesinde, tüm yükümlüleri kapsayacak ve aleyhine sonuç 

doğuracak böylesi bir yaklaşımın hukuk devletinde kabul edilmesi söz konusu 

olmamalıdır. Tüm vergi yükümlülerine yönelik olarak getirilen, üstelik temel hak ve 

özgürlükler açısından son derece önem teşkil eden ispat hukukuna ilişkin bir kural, 

vergi kaçırma ya da kaçınmanın önlenmesi amacına ulaşmak için elverişli bir araç 

değildir. Söz konusu yasa gerekçesinin, yasa maddesinin sözüne ve özüne, bunun 

ötesinde hukuk devleti ve adil yargılanma ilkesine uygun olmadığı görüşündeyiz. 

Bir kısım vergi yükümlüsünün vergiden kaçınma ya da yasaya aykırı 

davranma çabalarının sonucunda gizlenen gelir ve işlemleri ortaya çıkarmak; etkin 

vergi denetimi ile mümkündür. Diğer bir deyişle yükümlünün vergi hukukunu kötüye 

kullandığı önceden varsayılamaz, böyle bir durumun ispat yükü vergi idaresinde 

olmalıdır. 

Vergi yükümlüleri aleyhine gizli/örtülü kötüye kullanım karinesi getirilerek, 

yükümlüler potansiyel vergi suçlusu olarak öngörülerek, sorunun ispat ile ilgili 

düzenlemelerle giderilmeye çalışılması  uygun bir yaklaşım değildir
198

. 

Öte yandan böyle bir gerekçe, ispat yüküne ilişkin bu kuralın, idarenin lehine 

hizmet ettiği ya da etmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Kanımızca söz konusu 

ispat kuralını, gerekçeden bağımsız olarak anlamaya çalışmak gerekir. Yasalar, yasa 

koyucularının mevcut durumda güncel olmayan amaçlarından ayrı, objektif amaç 

taşırlar. Aynı durum, VUK’un 3’üncü maddesi açısından da söz konusu olmalıdır. 

                                                           
*
 Madde gerekçesinde; bir kısım vergi yükümlüsünün olabildiğince az vergi verme çabası içinde 

olmaları; bu amaçla vergiye tabi gelir ve işlemlerini, yasa boşlukları veya yasaların müsamahalı 

düzenlemelerinden ya da yasaları görmezden gelerek gizlemeleri ve vergiye tabi olmayacak 

şekilde göstermeleri nedeniyle; gizlenen gelir ve işlemleri ortaya çıkarmak amacıyla maddenin 

yürürlüğe konulduğu belirtilmiştir. 
198

   SABAN, a.g.e., s.76. 
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Yani, ispat yükü kuralı, salt vergi idaresinin lehine sonuç doğuracak biçimde 

uygulanmamalıdır. 

Bu bağlamda, aksi yöndeki uygulamaya karşın
199

, söz konusu ispat yükü 

kuralının her zaman vergi yükümlüsünün lehine uygulanacak bir kural olarak 

değerlendirilmemesi gerekir. Zira vergi idaresinin iddiaları da hayatın olağan akışı 

ölçütüne aykırı olabilecektir. 

Ancak Danıştay kararları incelendiğinde, yasa gerekçesinde belirtilen, 

sübjektif amacın Danıştay tarafından da benimsendiği görülmektedir. Gerçekten, 

Danıştay’ın hayatın olağan akışı ölçütünü çoğunlukla, vergilendirme ilişkisinin pasif 

tarafını oluşturan birey aleyhine, vergilendirme ilişkisinin aktif tarafını oluşturan 

vergi idaresinin lehine uyguladığı tespit edilmektedir.  

Şimdilik, Danıştay’ın bu yaklaşımının açıkça görüldüğü bir karara yer 

vermekle yetiniyoruz: 

“Bir kısım vergi yükümlülerinin olabildiğince az vergi verme çabası içinde 

olmaları; bu amaçla vergiye tabi gelir ve işlemlerini, yasa boşlukları veya yasaların 

müsamahalı düzenlemelerinden ya da yasaları görmezden gelerek gizlemeleri ve 

vergiye tabi olmayacak şekilde göstermeleri nedeniyle; gizlenen gelir ve işlemleri 

ortaya çıkarmak amacıyla yürürlüğe konulduğu gerekçesinde yazılı VUK m.3/B’de; 

vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve işlemlerin gerçek mahiyetinin esas olduğu 

ve bunun, yemin dışındaki her türlü kanıtla ispatlanabileceği düzenlenmiştir. Açık 

olmayan veya vergiyi doğuran olayla ilgisi kurulamayan tanık anlatımlarının kanıt 

olamayacağı da öngörülürken, kanıt yükü; ileri sürdüğü iddia ekonomik, ticari veya 

teknik gereklere aykırı düşen yahut olayın özelliğine göre olağandışı veya 

alışılmamış durumları iddia eden tarafta bırakılmıştır”
200

. 
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  KANETİ, a.g.e, s.58.  Yazar da, bu karinenin, vergi idaresinin yararına tanındığını açıkça kabul 

etmektedir. 
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  Dnş.VVDGK, E.2008/3, K.2009/250, 05.06.2009. 



162 

 

Bu görüşümüz karşısında, vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesinin
201

 

kabul edildiği, yukarıda sözü edilen madde gerekçesinde yer alan yaklaşımın bu 

ilkenin bir gereği olduğu ileri sürülebilir. 

Kanımızca ekonomik yaklaşım ilkesi, vergi yükümlüsünün aleyhine böyle 

örtülü bir karinenin getirilmesini gerektirmemektedir. Ekonomik yaklaşım, somut 

olay bazında kimi zaman yükümlü, kimi zaman idare lehine ya da aleyhine 

sonuçlanabilen “gerçek mahiyet”in saptanması amacını taşımalıdır.  Ekonomik 

yaklaşım, var olan olay yerine varsayılan olayı getirmenin aracı olmamalıdır
202

.  

Ancak diğer taraftan hukuk düzeninin tanıdığı düzenleme olanaklarının 

hukuk düzeniyle çatışan biçimde, öngörüldükleri amaçlara aykırı kötüye kullanımı 

hiçbir hukuk dalında himaye edilmez
203

. Önemli olan nokta, kötüye kullanımların 

varlığının genel bir ispat yükü kuralı ile kabul edilmesi yerine vergi idaresince tespit 

edilmesi ve kamu alacağının korunması için ölçülü önlemler alınmasıdır. 

Danıştay’ın birçok kararında söz konusu ispat yükü kuralını idare lehine 

uyguladığı görülmektedir. Bu tespitimize dayanak teşkil eden kararlardan belli 

örnekler sunmak mümkündür. Bu kararların içinde isabetli bulduğumuz kararlar da 

vardır. Burada altını çizmek istediğimiz husus, bu kuralın genellikle idare lehine 

uygulanmasıdır. 

 Bir kararda, çekin alındığı firmayla ticari bir ilişkisi bulunmadığını 

(hangi mal ve hizmet satışı karşılığı çekin alındığını) yükümlünün kanıtlayamaması, 

ispat yükünü yerine getirmediği sonucuna ulaştırmıştır
204

. Bu durumda ilgili ticari 

ilişkinin varlığını idarenin kanıtlaması beklenmemiştir, zira olağan durum ticari 

ilişkinin varlığı olarak kabul edilmiştir.  

                                                           
201

  Ekonomik yaklaşım ilkesinin 1977 yılında Alman hukukundan kaldırıldığı ve doğru olmayan bir 

biçimde Türk Vergi Hukukuna aktarıldığı yönündeki detaylı bilgiler için bkz. AKKAYA, a.g.e, 

s.39. 
202

 AKKAYA, a.g.e.,s.35. 
203

 AKKAYA, a.g.e.,s.95. 
204

 Dnş.11.D., E.1995/3983, K.1996/765, 04.03.1996. 
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 Yasal defter ve belgeler dışında kanunda öngörülmeyen gayri resmi 

defterlere ticari işlemlerin kaydedilmesi halinde bu kayıtların vergi matrahını 

azaltacak nitelikte olmadığının ispatı bunu iddia eden yükümlüye aittir”
205

. 

Bir diğer olayda, yükümlünün iddiası, malı aynı birim fiyatla bir başka 

tacirden gerçekten satın almış olduğu yönündedir. Ancak mala ilişkin alış faturaları, 

hakkında gerçekte ticari faaliyet yürütmediği yönünde bir vergi tekniği raporu 

bulunan bir şirket tarafından düzenlenmiştir. Danıştay, söz konusu malın gerçekten 

alındığının, bu girdilerin alınmaması halinde vergilendirme dönemindeki faaliyetin 

ve hasılatın gerçekleştirilemeyeceğinin, (olayda özellikle çıkarılan kum ve çakılın 

kurutulmasında kullanıldığının) dönem başı ve sonu girdi stokları, dönem içi alışları 

ve çıkarılan kum ve çakılın miktarı ile cinsinin, üretimin gerçekleştirilmesi için 

gerekli diğer dönem içi alışların, faturalardaki harcamayı zorunlu kıldığının davacı 

tarafından kanıtlanması gerektiğini, mahkemenin davacıdan iddialarının doğruluğuna 

yönelik delil sunması istenmeden verilen kararın hukuka aykırı olduğunu 

belirtmiştir
206

. 

4- Hayatın olağan akışı ölçütünün içeriği, farklı vergi yargı mercileri 

tarafından, farklı değerlendirilebilmektedir.  

Danıştay kararları incelendiğinde tespit edilen diğer bir durum; ekonomik, 

ticari ve teknik gereklerin ya da olayın özelliğine göre normal ve alışılmış olanın ne 

olduğu konusunda yargı yerleri arasında farklı yaklaşımların bulunmasıdır. Örneğin, 

somut olayda “normal” olan, Danıştay ve vergi mahkemesi tarafından farklı 

değerlendirilebilmektedir: 

Davacı şirketin alış faturalarını kayıtlarına intikal ettirmediği karşıt inceleme 

sonucunda tespit edilmiş, söz konusu LPG’nin satışından elde edilen hasılatların da 

kayıt ve beyan dışı bırakıldığı, ayrıca dönem dönem düşük vergiye tabi olan dökme 

likit petrol gazı satın alarak bunları yine dökme olarak, bazen de yüksek vergiye tabi 
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 Dnş. 7.D., E.2000/8785, K.2002/1690, 30.04.2002. 
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 Dnş.VDDGK, E.2008/878, K.2010/145, 26.03.2010. 
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olan otogaz olarak sattığı kendisi hakkında düzenlenen inceleme raporlarıyla tespit 

edilmiştir.  

Vergi mahkemesine göre, toptan alım satıma konu malın alındığı şekliyle 

satıldığının, yani, dökme LPG olarak alınan eşyanın, aynı şekilde dökme LPG olarak 

satıldığının kabulü gerekir. Kayıt dışı alınan LPG’nin bir kısmının daha yüksek 

oranda özel tüketim vergisine tabi otogaz olarak satıldığı vergi idaresince somut 

olarak saptanamamıştır. 

Danıştay’a göre ise, alışları kayıt dışı tutularak gizlenmeye çalışılan LPG’nin 

daha kârlı olan otogaz olarak satıldığının kabulü, ekonomik, ticari icaplara ve hayatın 

ekonomik akışına daha uygundur. Davacı, alışlara konu dökme LPG’nin aynı şekilde 

satışının yapıldığını kanıtlayacak herhangi bir belge sunamamıştır. Bu nedenle 

dökme gaz olarak alınan emtianın otogaz olarak satıldığının kabulüyle yapılan özel 

tüketim vergisi tarhiyatı hukuka aykırı bulunmamıştır
207

. 

Görüldüğü üzere, olayda vergi mahkemesi ve Danıştay ekonomik, ticari 

gerekler ve hayatın olağan akışının gerektirdiği durumu farklı şekilde tespit etmiştir. 

Vergi mahkemesi, dökme LPG olarak alınan eşyanın, aynı şekilde dökme LPG 

olarak satıldığının kabulünün, Danıştay ise daha kârlı olan otogaz olarak satıldığının 

kabulünün olağan olduğunu belirtmiştir.  

Bir diğer örneğe göre, bir olayda, bazı şirketlere hafriyat, dolgu ve stabilize 

işi taahhüdünde bulunan davacı adi ortaklık nezdinde yapılan incelemede adi 

ortaklığın 1992 yılı taahhüt işinde kullandığı ve gider kayıtları arasında yer aldığı 

anlaşılan faturaların sahte nitelikte olduğu kabul edilmiştir. 

Olay uyuşmazlık konusu olduğunda, vergi mahkemesi ve temyiz istemini 

inceleyen Danıştay dairesi, olaya “hayatın olağan akışı ölçütünü” farklı açılardan 

uygulamış, farklı sonuçlara varmışlardır. 

Vergi mahkemesi, davacı ortaklığın ortaklarından birinin faturaları 

düzenleyen kişileri tanımadığına, anılan faturaların sahte olup olmadığını 
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bilmediğine ve araştırmadığına yönelik beyanını, yapılan işin iktisadi, ticari ve teknik 

icaplarına aykırı, gayri samimi ve kendi içinde çelişkili bularak söz konusu 

faturaların gerçek işlemler karşılığında alınmadığına karar vermiştir. 

Danıştay’ın ilgili dairesine göre ise olayda doğal olan, bazı şirketlere hafriyat, 

dolgu ve stabilize işi taahhüdünde bulunan davacı adi ortaklığın beyan ettiği hasılatı 

elde etmek için bazı giderleri bulunmasıdır.  Bu durumda gerçek gelirin 

vergilendirilmesi ilkesi gereğince söz konusu giderlerin tutarının tespiti için 

mahkemece yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucuna göre bir karar verilmesi 

gerekirken, bu konuda herhangi bir inceleme yaptırılmadan, gider belgelerinin içeriği 

itibarıyla yanıltıcı olduğundan bahisle tarhiyata karşı açılan davanın reddinde hukuka 

uygunluk bulunmamıştır. 

2.1.2.1.7. Delillere İktidar Kuramı 

Bazen, belirli olay ve ilişkilerin delilini temin etmek bir taraf için çok kolay 

olduğu halde diğer taraf için olanaksız ya da çok zor olabilir. Delil göstermesi 

mümkün olmayan bir kimsenin menfaatlerinin delil bulunmadığı gerekçesiyle feda 

edilmesi adaletin gereklerine aykırıdır. Bu hallerde dürüstlük kuralı gereğince
208

 

ispat yükünü (delil gösterme yükünü) delil teminini kolaylıkla gerçekleştirecek olana 

yüklemek makul ve mantıklıdır
209

. İspat yükünün, delilleri elde etmesi kendisinden 

beklenebilen tarafa yüklenmesi, yani, “delil sağlayamayacak tarafa” ispat yükü 

düşmemesi
210

 kuralı görüldüğü üzere hukukun genel ilkelerinden 

kaynaklanmaktadır
211

. 
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 Özel hukukta "delillere iktidar" kavramını TEKİNAY kullanmıştır: "Yargıç bir iddiayı veya 

savunmayı taraflardan hangisinin ispat etmesi gerektiği meselesini çözerken 'delillere iktidar' 

prensibini de gözönünde tutmalıdır. 'Delillere iktidar'dan maksat şudur: Bir olayın varlığı veya 

yokluğu tartışılırken bu hususta hangi tarafın delillere hakim olduğu ve onları yargıca daha 

kolaylıkla getirebileceği tayin edilmeli ve isbat külfeti ona yüklenmelidir..." Selâhattin Sulhi 

TEKİNAY, Medeni Hukuka Giriş Dersleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1970, 

s.190. 
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 BELGESAY, İsbat Külfeti, s.15; POSTACIOĞLU, a.g.e., s.539. Ancak POSTACIOĞLU bu 

ölçütü kabul ederken "icabı halinde" ifadesiyle bir çekince koymaktadır.  
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  UMAR, YILMAZ, a.g.e.,s.45-46. 
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UMAR/YILMAZ, bu kuramın da normdan yararlanma kuramı ile 

bağdaştırılarak uygulanması gerektiği görüşündedir
212

. Ayrıca yazarlara göre bu 

kuram ancak ispat yükünü taşımayan taraf için delil göstermenin çok açık bir 

biçimde kolay olması halinde uygulanabilir. Çünkü kural olarak, ispat yükünü 

taşımayan tarafın, diğerinin ispat faaliyetine yardımda bulunmak gibi bir 

yükümlülüğü yoktur. Bu bağlamda, kolaylıkla delil gösterebilecek tarafın ispatta 

bulunmamasını bir belirti saymak ve böylece asıl ispat yükünü taşıyan tarafı ispatta 

bulunmuş sayabilme olanağı varsa ve yalnız bu varsayımda, delil gösterme yükünü 

karşı tarafta görerek davayı onun aleyhine sonuçlandırmak uygundur
213

.  

POSTACIOĞLU ise yukarıda belirtildiği üzere, hayatın olağan akışı ölçütünü 

başlıca ölçü olarak, delillere iktidar kuramını ise tamamlayıcı bir kural olarak kabul 

etmektedir
214

.  

İdari yargıda da delillere iktidar kuramının uygulandığını belirtmek 

mümkündür. Bunun nedeni idari davalarda delillerin çoğu kez, “davalı” durumunda 

olan idarenin elinde bulunmasıdır. Nitekim bu durum yasakoyucu tarafından dikkate 

alınarak, idarenin, İYUK’un 16. maddesinin 5.fıkrasında, davalara ilişkin işlem 

dosyalarının aslı veya onaylı örneğini, savunması ile birlikte, davanın görülmekte 

olduğu yargı yerine göndereceği kuralı getirilmiştir. Bu kural, davalı idarece 

uygulanması zorunlu bir kuraldır. İşlem dosyasının, yargı yerince istenmesine gerek 

yoktur
215

. 

İdari yargıda re’sen araştırma ilkesi delillere iktidar bakımından taraflar 

arasında varolan dengesizliği bir ölçüde gidermekte, zira yargıç ilgili bilgi ve 

belgeleri davaya dâhil etmektedir.  

                                                           
212

  Yazarlar bu önerilerine örnek olarak; edimin ispatı yükünün borçluda olmasına karşın, kaçınma 

borçlarında alacaklının, edimde bulunulmamış olduğunu (yani kaçınma borcuna uyulmadığını) 

ispat etmesi çok açık biçimde daha kolay olacağından, kaçınma borcunun yerine getirilmediğinin 

ispat edilememesinin, borcun yerine getirildiğine ilişkin bir belirti sayılabileceğini ileri 

sürmektedir (UMAR, YILMAZ, a.g.e, s.65). 
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  UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.65. 
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SUNAY’a göre davacı sıfatını taşıyan kişinin ispat konusunda zorluk 

yaşadığı, bu nedenle de davanın tarafları arasında bir eşitsizlik bulunduğu 

durumlarda, mevcut eşitsizliği ortadan kaldırabilmek için, davacı tarafından ileri 

sürülen iddiaların ispatını sağlayacak belgeler idare elinde olduğunda (sınav evrakı 

gibi) ve talep edilen belgeler verilmediğinde ya da verilen cevap tatminkâr 

olmadığında ispat yükü idareye yüklenmeli, idarenin ispat yükü kendisinde olmasına 

karşın bunun gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle iddiasını ispatlayamaması 

halinde dava idare aleyhine sona ermelidir
216

.  

Görüldüğü üzere bu görüş, açıkça ifade edilmese de idari yargılamada ispat 

yükünün belirlenmesinde delillere iktidar kuramının uygulanması gerektiği 

yönündedir. Ancak ispat yükünün her zaman ve her halde idareye düşeceği de 

söylenemez. Bu hususta yazar şu açıklamaları yapmaktadır: 

“İdari makam tarafından ilgili şahsın haberi olmadan bazı çalışmalar 

yapıldığı, kararlar alındığı ve sonucun ilgiliye tebliğ edildiği durumlarda davacının 

dava konusu işlem ile ilgili faaliyetlere ve belgelere vakıf olması mümkün değildir. 

Oysa davacı davalı idari makamdan bir talepte bulunmak için gerekli şartları haiz 

olduğuna dair belgeleri hazırlayarak idari makama ibraz ettiyse, örneğin gerekli tüm 

şartları yerine getirerek idareden ruhsat talep ettiyse ve idare bu talebi reddettiyse, 

bu durumda açılacak idari davada davacının iddiasını ispat hususundaki rolü, 

talebini reddeden davalı idari makama oranla daha fazla olacaktır. Çünkü dava ile 

ilgili belgelerin büyük bir kısmı davacının elinde bulunmaktadır. Bu durumda, 

talebin reddinden sonra açılacak idari davada, ispat yükünün davacıda olacağının 

kabul edilmesi gerekir. Bu durumda, idari yargı yargıcı artık davacı lehine re’sen 

delil elde etmek yoluna gitmeyecektir”
217

.  

Aynı yaklaşımı Danıştay kararlarında da gözlemlemek mümkündür. Örneğin, 

öğretmen olan davacının, sicil notunun orta olarak düzenlenmesine ilişkin işlemin 

iptali talebiyle açtığı davada, sicil amirlerince objektif davranılmadığının ispat 

yükünün davacıya yüklenmesi hukuka uygun bulunmamıştır. Çünkü idare, davacının 
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sicilinin orta olarak düzenlenmesine sebep olacak hiçbir somut olay, bilgi ve belge 

göstermemiştir. Somut bilgi ve belgeye dayandırılmaksızın yürütülen işlemde ispat 

yükü, öncelikle olayda aktif durumda bulunan davalı idareye yükletilmelidir. İdari 

işlemin sebebi idarece bilgi ve belgelerle ispat edilmelidir
218

.  

Vergi hukukunda delillere iktidar açısından değerlendirildiğinde, çoğu zaman 

ispat araçlarının vergi yükümlüsü nezdinde de bulunduğunu diğer bir deyişle kural 

olarak yükümlünün delil gösterme olanağına sahip olduğunu belirtmek gerekir. 

Vergiyi doğuran olay yükümlü nezdinde oluştuğundan, yükümlünün kesiminde ispat 

konusu ile ilgili deliller bulunmakta, ayrıca idarenin yükümlü hakkındaki vergisel 

işlemi dayanakları ile birlikte vergi yükümlüsüne tebliğ etmesi gerekmektedir. Vergi 

ihbarnamesi, salınan vergiyi; ceza ihbarnamesi ise kesilen cezayı ilgililere duyuran 

bildirimlerdir. VUK’a göre, inceleme raporunun bir örneğinin vergi ve ceza 

ihbarnamelerine eklenmesi zorunludur (VUK. m.35). 

Vergi yükümlüsünün hakkında yapılan işleme ilişkin hazırlık çalışmalarından 

bilgi sahibi olmadığı, bu nedenle dava konusu işlem ya da işlemin 

dayanağı/gerekçesi ile ilgili faaliyetlere, bilgi ve belgelere vakıf olmadığı hallerde ise 

vergi idaresinin iddiasının aksini ispat güçlüğü içinde bulunduğunun ve mahkemece 

delil gösterme yükünün ve ispat yükünün her halde idareye yüklenmesinin 

kabulünün gerektiği düşüncesindeyiz. 

Bu aşamada uygulamada yaşanan ve yükümlüyü ispat güçlüğü/olanaksızlığı 

içinde bırakan bir durumdan bahsetmek mümkündür. Bir kişinin sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin olarak başka bir inceleme 

elemanı tarafından hazırlanmış olan rapor esas alınarak, bu kişiden belge alan herkes 

için sadece söz konusu belgenin deftere kaydedildiğini saptayan bir tutanağa 

dayanılmakta, taraflar arasındaki ilişki ve olayın özellikleri inceleme konusu 

yapılmaksızın, raporlar düzenlenebilmektedir
219

.  
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Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği bir raporla 

saptanmış olan bu kişiden belge alanlara, sadece bu rapora dayanılarak düzenlenen 

raporlar tebliğ edilmekte, ancak belgeyi düzenleyen kişi hakkında hazırlanmış olan 

ve belgenin niçin sahte veya yanıltıcı belge kabul edildiğini açıklayan rapor tebliğ 

edilmemektedir. Daha önce düzenlenmiş olan yani faturanın sahteliği tespitini içeren 

raporun tarih ve sayısı dışında başka bir bilgi bulunmamakta, dolayısıyla hakkında 

ceza davası açılmasına ve üç kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat uygulanmasına yol açan 

söz konusu faturaların neden sahte olduğu, yükümlüyle ne şekilde ilişki kurulduğu 

yükümlü tarafından saptanamamaktadır
220

.   

Bu uygulamanın ispat hakkı ve silahların eşitliği ile ilgili olarak yarattığı 

sakıncaları dördüncü bölümde tartışacağız. Bu aşamada belirtmek istediğimiz 

görüşümüz, bu gibi, vergi yükümlüsünün hakkındaki işlemin dayanağı hakkında bilgi 

sahibi olamadığı durumlarda, işleme dayanak olan deliller hukuka uygun 

olmadığından, diğer bir deyişle vergi idaresi delil gösterme yükünü hukuka uygun 

olarak yerine getiremediğinden ispat yükü kurallarına başvurulmasına gerek 

kalmaksızın, bu işleme dayanak olan tarh işleminin hukuka aykırı kabul edilmesi 

gerektiği yönündedir.  Diğer bir deyişle bu durumda ispat yükü kuralları değil, delil 

kuralları gereğince işlemin sebep unsuru sakat olduğundan karar vergi idaresinin 

aleyhine olmalıdır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, delillere iktidar açısından vergi 

yükümlüsünün güçlük içinde bulunduğu hallerde, vergi yargılamasında taraf olan 

vergi idaresinin, bu yükü yerine getirmesini kolaylaştırma yükümlülüğü vardır. Zira 

VUK’un 3’üncü maddesi, vergi idaresine, vergiyi doğuran olayın “gerçek 

mahiyetinin” saptanması yetki ve görevini yüklemektedir. Dolayısıyla gerçek 

mahiyetin saptanması için işlevi olan olayların aydınlatılmasında idarenin kolaylık 

sağlaması görevinin bulunduğu açıktır. Söz gelimi, yükümlünün defter ve belgelerini 

mücbir sebeple ibraz edememesi nedeniyle katma değer vergisi indirimi hakkını ispat 

edemediğinde, kanımızca idarenin yükümlünün talebini reddetmek yerine, 

yükümlüden mal/hizmet alımına ilişkin belgelerini temin etmesini istemesi gerekir. 

                                                           
220

 DOĞRUSÖZ, “Atıf yolu ile hazırlanan raporlar”. 



170 

 

Nitekim Danıştay kararlarında da defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin ispat 

yükünü ortadan kaldırmadığı, özellikle tacirlerin basiretli davranma yükümü 

gereğince mal ya da hizmet alımına ilişkin belgeleri temin edebilmesi gerektiği 

belirtilmektedir.  

Diğer yandan yalnızca ispat güçlüğü, vergi idaresini re’sen araştırma 

görevinden, dolayısıyla ispat yükünden kurtarmaz. Örneğin yükümlü hakkında 

inceleme yapılmasının güçlüğü nedeniyle idarenin sadece 3.kişiler hakkında yaptığı 

incelemelerden ya da 3.kişilerin ifadelerinden ulaştığı verileri yükümlü hakkındaki 

tarhiyata dayanak yapması kabul edilemez
221

.  

Ancak, vergi yükümlüsünün işbirliği ödevini yerine getirmeyip; delilleri vergi 

idaresinden gizlediği durumlarda bu defa vergi idaresinin delillere ulaşması 

yükümlünün kusuru nedeniyle olanaksız ya da güç olabilecektir. Böyle bir durumda 

delil gösterme yükünün, vergi yükümlüsüne yüklenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Karşılaştırmalı vergi hukukunda da bu yönde uygulamalar tespit edilmektedir. 

Örneğin, Alman vergi hukukunda vergi yükümlülerinin işbirliği ödevlerini yerine 

getirmediği, delilleri yok ettiği durumlarda ispat yükünü taşıyan taraf olan vergi 

idaresi ispatta bulunmuş sayılmakta ve delil gösterme yükü, karşı tarafa yani vergi 

yükümlüsüne yüklenmektedir. Bu uygulamanın dayanağı ise, kişinin kendi hukuka 

aykırı davranışının olumsuz sonuçlarına katlanması gereğidir.  
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Avusturya hukukuna göre ise, yükümlünün ispat güçlüğü içinde bulunduğu 

durumlarda ispat ölçüsü düşürülmektedir. Mali Kanun’un 138.maddesine göre, vergi 

yükümlüsünün delil göstermesinin beklenemeyeceği durumlarda, söz konusu kaydın 

doğruluğunu akla yatkın/makul bir biçimde ortaya koyması da yeterlidir. (Mali 

Kanun m.138)
222

. 

Objektif olarak ispat güçlüğünün varlığı halinde ispat yükü karşı tarafa 

geçmese de ispat ölçüsünün düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin, 

yükümlünün defter ve belgelerini incelemeye yetkili kişilere ibraz etmemesi, defter, 

belge ve kayıtların usulsüz, karışık, noksan olması gibi hallerde, matrahın idarece 

re’sen takdiri ve verginin re’sen tarh edilmesi mümkün olmakta, bu bağlamda defter 

ve belgeler dışındaki her türlü delile başvurulabilmektedir. İspat ölçüsü ise “gerçeğe 

yakın matrahın belirlenmesi” olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2.1.2.1.8. İyiniyetin İspat Yüküne Etkisi 

İspat yükünün paylaştırılması açısından objektif ve sübjektif iyiniyetin 

gözönünde tutulması gerektiği öğretide birçok yazar tarafından savunulmuştur. 

Özellikle iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda, objektif iyiniyet gereği, toplumsal 

zorunluluklar nedeniyle işçi haklarının, kuvvetli olan işverene karşı yasal önlemlerle 

korunduğu ve işçiyle işverenin bir dava ilişkisinde karşı karşıya gelmeleri 

durumunda, yasal zorunluluk olmadıkça, ispat yükünün davanın durumuna bakılarak 

işverene yüklenmesinden söz edilmektedir. 

İspat yükünün paylaştırılması açısından vergi yükümlüsünün sübjektif iyi 

niyeti vergi yargısı organları tarafından dikkate alınmaktadır. Özellikle mücbir 

sebeplerin ispatlanmasında yükümlünün iyiniyeti önem taşımaktadır. 

Örneğin, yükümlü şirketin iş merkezinde meydana gelen hırsızlık sonucu 

1995-2001 yıllarına ait defter ve belgelerinin çalındığından bahisle incelemeye ibraz 

edilemediği olayda, düzenlenen inceleme raporu uyarınca katma değer vergisi 

indirimleri kabul edilmeyerek 1998 yılının tüm dönemleri için salınan katma değer 
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vergisine karşı açılan davada, İstanbul 4.Vergi Mahkemesi 15.10.2002 günlü ve 

E.2002/1580, K:2002/2431 sayılı kararıyla; olayda mücbir sebep hali olduğu 

inceleme elemanınca kabul edilerek ceza önerilmediği, iradesi dışında defter ve 

belgeleri zayi olan yükümlü şirketin olaydan sonra da iyi niyetle kendiliğinden vergi 

dairesine başvurarak vergi dairesini bilgilendirdiği, bu başvurusu üzerine inceleme 

başlatıldığı, başkaca re'sen tarh nedeninin bulunmadığı, bu durumda olayın niteliği 

ve yükümlü şirketin vergi ödevlerini zamanında yerine getiren düzgün bir mükellef 

olduğu gözönüne alındığında yapılan tarhiyatın hakkaniyet ve vergi adaletine aykırı 

olduğu gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır.  

Görüldüğü üzere, yükümlü şirketin incelemeden sonra kendiliğinden vergi 

dairesine başvurarak vergi dairesini bilgilendirmesi, yükümlünün iyiniyetli 

olduğunun göstergesi olarak ele alınmış, olayda mücbir sebebin varlığının 

ispatlanması açısından önem taşımıştır. 

Danıştay ise, ticari icaplara göre kendisine mal ve hizmet sunan kişi ve 

kuruluşları bilmek durumundaki bir alıcının, gerekli girişimlerde bulunarak emtia 

alımına ilişkin belgelerin varlığını ispat olanağına sahip olduğunun kabulünün 

gerektiği düşüncesiyle, mahkemece bu belgeler istenmeden verilen kararı 

bozmuştur
223

. 

Bir diğer Danıştay kararında, defter ve belgelerin mücbir sebebin 

gerçekleştiği tarihten uzun bir süre sonra istenildiği olayda yükümlünün defter ve 

belgelerin elinden çıkması açısından kusurunun bulunmaması kararın lehine 

verilmesine yol açmıştır
224

. Olayda yükümlü uyuşmazlık dönemine ilişkin defter ve 

belgelerini bindiği ticari takside unutmak suretiyle iradesi dışında elinden çıktığını 
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olaydan hemen sonra aldığı mahkeme kararıyla kanıtlamıştır. Yükümlünün defter ve 

belgelerinin bu ilamdan yaklaşık dört yıl sonra istenmesi karşısında yükümlünün 

bilerek ve isteyerek bu duruma sebebiyet vermediği kanaatine ulaşıldığından olayda 

mücbir sebebin gerçekleştiği kabul edilerek, mahkemenin KDV indirimlerini 

yükümlünün defter ve belgeleriyle kanıtlamasını istemesi hukuka aykırı 

bulunmuştur. Görüldüğü üzere bu kararda Danıştay delilleri değerlendirirken, 

yükümlünün defter ve belgelerinin elinden çıkması açısından kusurunun 

bulunmaması ve defter ve belgelerinin iradesi dışında elinden çıktığını olaydan 

hemen sonra kanıtlamış olması yükümlünün “iyiniyetli” olduğunu göstermiş, bu 

durumda mahkemenin KDV indirimlerini yükümlünün defter ve belgeleriyle 

kanıtlamasını istemesi hukuka aykırı bulunmuştur. 

2.1.2.1.9. Hukuka Uygunluk Karinesinin İspat Yüküne Etkisi 

Bilindiği üzere idarenin kamu kudretini kullanma imtiyazının önemli bir 

özelliği, idari rejimi kabul etmiş ülkelerde idari işlemlerin hukuka uygunluk 

karinesinden yararlanıyor olmasıdır
225

. İdare, özel kişilerin aksine, hiçbir makamdan 

veya mahkemeden, işlemlerinin hukuka uygun olduğuna dair bir onay veya belge 

almak veya işleminin hukuka uygun olduğunu kanıtlamak zorunda kalmadan 

bireylerin hakları, borçları ve statüleri üzerinde etkili yani “icrai”/ “kesin ve 

yürütülebilir” işlemler yapabilir
226

.  

Örneğin, bireylerin vergi borçlarını kendiliklerinden ve zamanında 

ödememeleri halinde, vergi idaresi, mahkemelere ya da icra dairelerine 

başvurmaksızın, kendisi, kamu kudretini kullanarak, alacağı tahsil etme görev ve 

yetkisine sahip bulunmaktadır. 

İdarenin işlemine karşı dava açılmış olması kural olarak işlemin 

uygulanmasını ve ilgilinin hukuki statüsünü etkilemesini engellememektedir. Bunun 

nedeni idarenin işlemlerinin kamu yararına yönelmesinden dolayı hukuka uygun 
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olduklarının varsayılmasıdır
227

.  Hukuka uygunluk karinesi idari işlemlerin niteliği 

gereğince öğretide genel kabul görmüş bir kavram olup, herhangi bir yasal dayanağı 

bulunmadığından “yasal karine” olarak nitelendirilemeyecektir. 

İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı, dolayısıyla ispat 

yükünün idareye yüklenemeyeceği bir görüş olarak ileri sürülebilir. Zira idari 

işlemlerin hukuka uygunluk karinesinin işlemin hem yasal dayanağı olduğu hem de 

hukuka uygun olduğu varsayımlarını birlikte içerdiği kabul edilmektedir
228

. Bu 

nedenle idari işlemlerin hukuka aykırı olduğunun, yani hukuka uygunluk karinesinin 

aksinin, iddia ve ispat edilmesi gerekir
229

. 

Nitekim idari yargıda idari işlemler bakımından bu görüş ortaya konulmuştur. 

Diğer bir deyişle idari işlemlerin hukuka uygunluğu karinesi ile ispat yükünün 

etkileşimi, idari yargıda tartışılmıştır. Olayda idare mahkemesi, davacının dosyadaki 

bilgi ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, davacıların, keşif ve bilirkişi incelemesi 

için ön koşul olan keşif harcı ve keşif avansını Mahkeme veznesine yatırmadığı, 

davaya alt yapı oluşturan ve dava dilekçesinde yer verilen iddia ve itirazlarını 

ispatlayamadığı, mevcut delil durumuna göre “idari işlemin hukuka uygunluğu 

karinesi” uyarınca davaya konu işlemin hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davanın 

reddine karar vermiştir. 

Kararın temyiz edilmesi üzerine Danıştay, dava konusu işlemin niteliği, 

mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmasını zorunlu kılıyorsa, davacıdan 

keşif avansı yatırılmasının istenilmesine rağmen yatırılmaması üzerine Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 325. maddesi uyarınca keşif avansının yargılama sonucu 

haksız çıkan taraftan alınmak şartıyla hazineden veya davalı idareden istenerek 

mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği gerekçesiyle kararı 
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bozmuştur. Zira Danıştay uyuşmazlığın çözümünün mahallinde keşif ve bilirkişi 

incelemesi yaptırılmasını zorunlu kıldığını belirtmiştir
230

. 

Danıştay’ın bu kararına katılıyoruz. Zira re’sen araştırma ilkesi, mahkemeye, 

uyuşmazlığın çözümü için gerekli delillerin araştırılması zorunluluğu yükler. Salt 

davacının keşif harcını yatırmaması, uyuşmazlığın çözümü için yapılması zorunlu 

olan keşfin yapılmamasını hukuka aykırı kılacaktır.  

Ancak Danıştay’ın karar gerekçesinde vergi mahkemesinin ispat yükünü 

“idari işlemin hukuka uygunluk karinesi” uyarınca davacıya yüklemesi hakkında bir 

açıklama yapılmamış olması, en azından idare mahkemesinin karar gerekçesini 

hukuka aykırı bulmadığını göstermektedir. Danıştay karara farklı bir açıdan bakmış, 

mahkemenin re’sen araştırma görevi nedeniyle ilgili delilleri temin etmemesini 

hukuka aykırı bulmuştur. 

Hukuka uygunluk karinesi ile ispat yükünün etkileşimi, tespit edebildiğimiz 

kadarıyla vergi yargısında ya da vergi hukuku öğretisinde tartışılmış değildir.  

İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesi gereğince işlemin hukuka 

aykırılığını ispat yükünün davacıya yüklenmesi gerektiği kabul edildiğinde, bu 

açıdan vergi davalarının idari davalardan farklı yönleri bulunduğu belirtilmelidir. 

Bilindiği üzere Danıştay’da veya idari mahkemelerde idari dava açılması, ilke 

olarak, dava konusu işlemin yürütülmesini durdurmaz (İYUK m.27/1). Danıştay 

veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız 

zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte 

gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar 

verebilirler (İYUK m.27/2). 

Oysa vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların 

açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve 

bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini 

durdurur (İYUK m.27/3). Ayrıca bir talepte bulunulması ve mahkemenin bu yönde 
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 Dnş.14.D., E.2012/1672, K.2014/7044, 25.06.2014. 
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bir karar vermesine gerek yoktur. 

Dolayısıyla vergi uyuşmazlıklarına karşı dava açılması halinde verginin tarhı 

ve cezanın kesilmesi işleminin hukuka aykırı olduğunu ispat yükünün vergi 

yükümlüsünde olduğu söylenemeyecektir. 

Aksine aynı sebeple, açılan davayla yürütmesi duran, dolayısıyla hukuka 

uygunluk karinesi davanın açılmasıyla ortadan kalkan işlemin hukuka uygun 

olduğunu vergi idaresi ispat etmelidir.  

Diğer yandan, vergi yargılamasında yürütmenin talep edilmesine gerek 

bulunulmaksızın kendiliğinden durmadığı haller de düzenlenmiştir:  

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tarh edilen vergiye karşı açılan 

davalar tahsil işlemini durdurmaz. Yürütmenin durdurulması için, davacının bunu 

ayrıca talep etmesi ve mahkemenin de talebi uygun görmesi gerekir (İYUK m.27/3). 

AATUHK uyarınca yapılan tahsilât işlemlerine, özellikle ödeme emrine, 

ihtiyati hacze, hacze ve ihtiyati tahakkuka karşı açılan davalarda da, sadece davanın 

açılması yürütmeyi durdurmamaktadır. Açılan böyle bir davada, yine ayrıca talepte 

bulunulması, yürütmenin durdurulması için gerekli şartların gerçekleşmesi ve 

teminat alınması halinde mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesi 

gerekir*.  

VUK’un 267’inci maddesi uyarınca yükümlünün talebi üzerine takdir 

komisyonunca belirlenen emsal bedele karşı yükümlü tarafından dava açılması, 

belirlenen emsal bedel uyarınca hesaplanan verginin tahsilini durdurmaz. 

                                                           
*
   İYUK’un 26’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre; davacının gösterdiği adrese tebligat 

yapılamaması halinde, yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa 

yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. Bu şekilde işlemden kaldırılan 

dosyanın yeniden işleme konulması dolayısıyla açılan davalar, tahsil işlemini 

durdurmayacağından, yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi ve mahkemenin bu yönde karar 

vermesi gerekir. İşlemden kaldırılan dosyaların yeniden işleme konulması halinde yürütmenin 

kendiliğinden durmamasının ise yargılama hukukuna ilişkin bir kural olduğundan ispat yükü ile bir 

ilgisi olmadığı görüşündeyiz. 
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Ancak bu işlemlere karşı açılan davalarda talep üzerine idari işlemin 

yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinde, ispat yükü vergi idaresinde 

olacaktır. Zira bu durumda işlemin hukuka uygunluğu karinesi yine askıya alınmış, 

aksine işlemin “açıkça hukuka aykırı olduğu” kabul edilmiş olmaktadır. Bu durumda 

işlemin hukuka uygunluğunun vergi idaresince ispatlanması gerekecektir. 

Bu yaklaşımımızı İYUK’taki diğer hükümlere ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a başvurarak, sistematik yorum yoluyla 

da doğrulamak mümkündür. 

Gerçekten yasa koyucu, tarh edilmiş vergi asıl ve fer’ilerine ilişkin davalar ile 

tahsil işlemlerine ilişkin davaları duruşma
231

, dava açma süresi gibi başka hususlarda 

da farklı hükümlere tabi tutarak, birbirinden ayırmıştır. 

Bu davalar bakımından ispat yükü kurallarının da farklılaştığı yönündeki 

görüşümüz, daha önce belirttiğimiz üzere sorumluluk alanı kuramına dayanmaktadır. 

Ancak bu başlık altında yaptığımız açıklamaları da görüşümüzü destekleyen hususlar 

olarak ileri sürmekteyiz. 

2.1.2.1.10. İlk Görünüş Karinesinin İspat Yüküne Etkisi 

Vergi yükümlüsü lehine düzenlenmiş olan, defter, belge ve kayıtların 

doğruluğu (güvenilirliği) yönündeki ilk görünüş karinesi vergi idaresine delil 

gösterme yükü getirmektedir. 

Bu karine gereğince, vergi yükümlüsünün usulüne uygun olarak tuttuğu 

kayıtların, defterlerin ve düzenlediği belgelerin içeriğinin de doğru olduğu kabul 

edilmektedir. Karinenin aksini ispat yükü, yani söz konusu beyanname, defter ve 

                                                           
231

  İYUK’un duruşmaya ilişkin 17’inci maddesinde vergi mahkemelerinde görülen üç farklı tür 

davadan söz edilmektedir:   

     1)Vergi mahkemelerinde açılan iptal davaları 2) Vergi mahkemelerinde açılan tam yargı davaları 

3) Tarh edilmiş vergi asıl ve fer’ilerine ilişkin vergi davaları.  

      Bu sınıflandırma çerçevesinde tarh edilmiş vergi asıl ve fer’ilerine ilişkin vergi davalarında 

duruşma yapılması; talep edilmesi ve dava konusunun yasada belirtilen miktarı aşması halinde, 

vergi mahkemelerinde açılan iptal davalarından, örneğin ödeme emrine karşı açılan davalardan 

farklı olarak zorunlu tutulmuştur. 
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belgelerin gerçeği yansıtmadığı konusunda delil gösterme yükü idareye 

düşmektedir
232

.  

Beyanname, defter, belge ve kayıtların gerçeği yansıtmadığı veya yanıltıcı 

nitelikte olduğu hususunda kuvvetli belirtiler bulunması durumunda, bunların gerçek 

mahiyetinin araştırılması idarenin yetkisi ve görevidir.  

Örneğin, faturaların gerçekliği konusunda şüphe bulunması halinde, mal giriş 

ve çıkışlarının araştırılması gerekmektedir
233

.  

Bu karinenin varlığı Türk Hukuku’nda “fiili karine” ve “ilk görünüş karinesi 

olarak” öğretide ve yargı kararlarında kabul edilmiştir
234

. 

Kanımızca, karinenin açıkça düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Örneğin, 

Avusturya Vergi İdaresi’nin (ATO) yükümlülerin hak ve ödevlerine ilişkin 
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  KANETİ, a.g.e., s.55; Selim KANETİ, Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Makaleler, 

İstanbul, Oniki Levha Yayıncılık, 2011, s.48;ULUATAM, METHİBAY, a.g.e,, s.84. 

       “…Sözü edilen yasa maddelerinden öngörülen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen belge ve 

bu belgelere dayanılarak yapılan kayıtlar, vergi hukukunda "ilk görünüş yada doğruluk karinesi" 

adı verilen bir hukuksal ön kabulden yararlanırlar. Ancak, VUK' nun 3.maddesinin "ispat" başlıklı 

( b ) fıkrasına göre, usulüne uygun olarak düzenlenen belge ve kayıtlarla tevsik edilen hukuki 

muamelelerin vergilendirmeye esas alınabilmesi için, bu biçimsel uygunluk yeterli değildir. 

Ayrıca; belge ve kayıtlarla tespit edilen hukuki muamelenin gerçek durumu yansıtıyor olması da 

gereklidir. Bu bakımdan; biçimsel olarak kanuna ve kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 

yürürlüğe konulan idari düzenlemelere uygun olan belge ve kayıtların vergilendirilmeye esas 

alınabilmesi için, ilgili oldukları muamelelerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç 

vardır. Bu yapma külfeti de, yukarıda sözü edilen ( b ) fıkrasında öngörülen ilkelere göre, vergi 

idaresine aittir…” (Dnş.7.D., E.2000/6105, K.2001/3521, 19.11.2001).  
233

  Dnş.VDDGK, E.1989/188, K.1990/33, 18.05.1990. 
234

  KANETİ, a.g.e., s.55; KANETİ, Ekonomik Yaklaşım, s.48; ULUATAM, METHİBAY, a.g.e., 

s.84. “Sözü edilen yasa maddelerinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen belge 

ve bu belgelere dayanılarak yapılan kayıtlar, Vergi Hukukunda "ilk görünüş ya da doğruluk 

karinesi" adı verilen bir hukuksal ön kabulden yararlanırlar. Ancak, VUK’un 3'üncü maddesinin 

"İspat" başlıklı ( B ) fıkrasına göre, usulüne uygun olarak düzenlenen belge ve kayıtlarla tevsik 

edilen hukuki muamelelerin vergilendirmeye esas alınabilmesi için, bu biçimsel uygunluk yeterli 

değildir. Ayrıca belge ve kayıtlarda yer alan işlemin gerçek durumu yansıtıyor olması da 

gereklidir. Bu bakımdan; biçimsel olarak kanuna ve kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 

yürürlüğe konulan idari düzenlemelere uygun olan belge ve kayıtların vergilendirilmeye esas 

alınabilmesi için, ilgili oldukları muamelelerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasına ihtiyaç 

vardır. Bunu yapma külfeti de, yukarıda sözü edilen ( B ) fıkrasında öngörülen ilkelere göre, vergi 

idaresine aittir. Dnş. VDDGK, E.2010/707, K.2012/618, 26.12.2012. 
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Bildirgesi’nde yükümlü lehine “dürüstlük karinesi” açıkça kabul edilmiştir
235

. Bu 

çerçevede vergi idaresi, yükümlünün ödevlerini tam ve doğru olarak yerine 

getirdiğini önceden kabul etmektedir. Diğer bir deyişle, aksi yönde kanaatin 

oluşmasını gerektiren bir sebep olmadıkça, beyan, bilgi ve belgelerin tam ve doğru 

olduğu yönünde bir karine bulunmaktadır. 

Bu karine “ilk görünüş karinesi” olduğundan, vergi idaresinin “delil serbestîsi 

ilkesi” uyarınca, karinenin aksine delil göstermesi oldukça kolay olacaktır.  

Tarh işlemine karşı açılan davada vergi yargılamasında somut olayda bir 

re’sen tarh nedeninin (VUK, m.30) bulunduğunun tespiti halinde, ilk görünüş 

karinesi çürüyecektir. 

2.1.3. İSPAT VE DELİL GÖSTERME YÜKÜNE İLİŞKİN 

GENEL KURALLAR 

İspat yükünün ve delil gösterme yükünün paylaştırılmasına ilişkin çeşitli 

kuram ve ölçütlerin vergi hukukuna ne şekilde yansıdığı ve ne şekilde yansıması 

gerektiği yönündeki görüşlerimiz yukarıda açıklanmaya çalışıldı. Bu başlık altında 

ise, Türk Hukuku’nda ve karşılaştırmalı hukukta geçerli olan ispat yükü ve delil 

gösterme yükünün paylaştırılmasına ilişkin kurallara yer verilecek, böylece söz 

konusu kuramların hangilerinin ne şekilde uygulandığı da değerlendirilmiş olacaktır.  

2.1.3.1. TÜRK HUKUKUNDA 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Türk vergi hukuku öğretisi ve vergi yargısı 

kararları incelendiğinde, ispat yükünün nasıl paylaştırılacağının halen tam olarak 

çözümlenmemiş olduğu tespit edilmektedir. Buna karşın, konu fazlaca ele alınmış da 

değildir
236

. 

POSTACIOĞLU’nun deyimiyle, ispat yükünün paylaştırılmasına ilişkin 

temel kurallar “az çok kaypaklığa müsaittir” ve bu alanda bir dereceye kadar yargıcın 
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 http://www.ato.gov.au/General/Your-rights/In-detail/Taxpayers--charter---treating-you-as-

beinghonest/?pa.g.e.=3#Checking_information_provided_to_us (Çevrimiçi), 08.04.2015 
236

  Aynı yönde, Cihat ÖNER, "Danıştay Kararları Işığında Vergi Hukukunda İktisadi, Ticari ve 

Teknik İcaplar", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2014, S:115, s.(243-276), s.244. 

http://www.ato.gov.au/General/Your-rights/In-detail/Taxpayers--charter---treating-you-as-beinghonest/?pa.g.e.=3#Checking_information_provided_to_us
http://www.ato.gov.au/General/Your-rights/In-detail/Taxpayers--charter---treating-you-as-beinghonest/?pa.g.e.=3#Checking_information_provided_to_us
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hukuki hisleri rol oynamaktadır. Yukarıda özellikle özel hukuk alanında getirilmiş 

kuramların vergi hukuku alanına yansıması incelenmiştir. Görüldüğü üzere tüm bu 

kuramların yansımaları vergi hukukunda da mevcuttur. 

Vergi hukukuna ilişkin Danıştay kararlarında genellikle “hayatın olağan akışı 

ölçütünün” esas alındığı, buna karşın kimi zaman sorumluluk alanı, kimi zaman 

delillere iktidar kuramı, bazı hallerde ise normdan yararlanma kuramının ön plana 

çıktığı görülmektedir.  

Öğretide genel kabul gören görüş ise dolaylı olarak, vergi hukukunda 

normdan yararlanma (norm) kuramının geçerli olduğu yönündedir.  

Zira pek çok yazar, ispat yükü ile ilgili açıklamalarında ilk olarak TMK’nın 

6’ıncı maddesinde yer alan kuralın vergi yargılaması hukukunda da uygulama alanı 

bulduğunu belirtmektedir
237

. Medeni usul hukuku öğretisinde ise TMK’nın 6’ıncı 

maddesindeki söz konusu kuralın normdan yararlanma kuramı ile birlikte 

değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda vergi hukuku öğretisinde 

baskın görüş, açıkça ifade edilmese dahi, Türk Vergi Hukuku’nda normdan 

yararlanma kuramının geçerli olduğu yönündedir. Bunun yanında hayatın olağan 

akışı ölçütünün de kabul edildiği belirtilmektedir
238

. 

Yukarıda belirtildiği üzere, idari yargılama bakımından öğretide ileri sürülen 

bir görüş ise bir iddianın ispatının bunu iddia eden tarafa ait olacağı, ancak davacının 

delil ibrazında zorlandığı hallerde ispat yükünün idareye yüklenmesi gerektiği, her 

olayda aynı oranda güçlük yaşanmayacağından, idari davalarda ispat yükünün kime 

ait olacağının, her davada özel olarak incelenip belirlenmesinin uygun olacağını 

savunmaktadır
239

.  
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  ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e,s.199; KANETİ, a.g.e,, s.55; ULUATAM, METHİBAY, 

a.g.e,s.84; TEZEL, a.g.e, s.17; KARAKOÇ, Genel Vergi s.813, CANDAN, İspat-VII, s.42). 
238

 Hayatın olağan akışı ölçütünü genel ispat yükü kuralı olarak değerlendiren görüş için bkz. ÖNER, 

a.g.m., s.244: “VUK’un 3'üncü maddesi ile ispat yükünde ana kural olarak belirlediği iktisadi, 

ticari ve teknik icaplara uygunluk, vergi hukuku tartışmalarında sadece bu yükü tersine çeviren bir 

olgu olarak ele alınmaktadır.” 
239

  ŞENLEN SUNAY, a.g.e, s.30-31. 
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Bir diğer görüşe göre, VUK’ta ispat ile ilgili genel bir kural 

bulunmamaktadır, yani bir yasa boşluğu mevcuttur. Bu yasa boşluğu Danıştay 

tarafından TMK’nın 6’ıncı maddesindeki genel kural ile doldurulmuştur
240

. 

Kanımızca, TMK’da ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yasal dayanağını 

bulan norm kuramının, vergi hukukunda herhangi bir yasal dayanak ya da söz 

konusu hükümlere yapılmış atıf bulunmaksızın, vergi hukukunda da geçerli olacağını 

kabul etmek güçtür.  

Delillere iktidar kuramı ise somut olay bazında yargılamanın adil olması ve 

bu bağlamda silahların eşitliğinin sağlanması açısından, taraflardan birinin, 

çoğunlukla bireyin, delil ibrazında zorlandığı hallerde uygulanan bir kuramdır. 

Öncelikle Türk Vergi Hukuku’nda ispat yükünü açıkça vergi yükümlüsü ve 

vergi idaresi arasında doğrudan paylaştıran kurallar bulunmamaktadır
241

. Buna 

karşın, VUK’un 3’üncü maddesinin B bendinde ispat yüküne ilişkin genel kuralları 

tespit etmek mümkündür.  

Yukarıda belirttiğimiz üzere gerçekliği şüpheli vergisel olayları re’sen 

araştırması ve gerçek mahiyetini saptaması gereken, vergi idaresidir
242

. İdarenin 

hukuka uygun olarak, gerekli ve yeterli araştırmayı yapmaması nedeniyle bu 

belirsizliğin sonucuna, kural olarak, vergi idaresi katlanmalıdır. Diğer yandan, idari 

aşamada yükümlünün işbirliği ödevini yerine getirmemiş olması ispat ölçüsünü 

düşürecektir. 
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  SABAN, a.g.e, s.80-81. 
241

 Örneğin iş hukukunda ispat yükünün hangi tarafa (işverene/işçiye) ait olduğu açıkça 

düzenlenmiştir. Gerçekten, örneğin, İş Kanunu’nun 5.maddesinin son fıkrasında “20’inci madde 

hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat 

etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir 

durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü 

olur” hükmü ile eşit davranma borcunun ihlali durumunda ispat yükü düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Yine “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir 

sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür (m.20/II)” şeklindeki 

düzenleme ile feshin geçerli nedene dayandığını işverenin ispatlaması gerektiği açıkça hükme 

bağlanmıştır (ÖZDEMİR, a.g.e, s.3). 
242

 Dnş.7.D., E.2000/7077, K.2002/1793, 07.05.2002. 
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Dolayısıyla kanaatimiz, ispat yükünün paylaştırılmasında “sorumluluk alanı” 

kuramının geçerli olduğu ve olması gerektiği yönündedir. Bu kuram gereğince, ispatı 

gereken olayın yükümlünün “sorumluluk alanı” içerisinde yer alan bir olay olması 

halinde ise ispat yükü yükümlüye düşer. Örneğin, beyannamesini ihtirazi kayıtla 

veren ve beyanına göre tarh edilen vergiyi dava konusu yapan yükümlü, vergisel 

durumun gerçek mahiyetinin beyan ettiği durumdan farklı olduğu iddiasıyla dava 

açmış durumda olduğundan, iddiasını ispat etmek yükü altındadır.  

Diğer yandan, VUK’un 3’üncü maddesinde belirlenen yasal karine gereğince, 

iktisadi, ticari ve ekonomik icaplara ya da normal ve mutad duruma aykırı bir iddiayı 

ileri sürenin ispat yüküne sahip olduğu belirtilerek; söz konusu durumlar açısından, 

tamamlayıcı bir ölçüt olarak “hayatın olağan akışı ölçütü” benimsenmiş durumdadır. 

Hayatın olağan akışı ölçütü kanımızca ancak gerçek mahiyetin saptanmasının 

mümkün olmadığı ve belirsizliğin idarenin re’sen araştırma görevini yeterli biçimde 

yerine getirmemesinden kaynaklanmadığı hallerde de yargıç bir hüküm vermesi 

gerektiği için tamamlayıcı bir ölçüt olarak uygulanmalıdır.  

Yargılama aşamasına ilişkin delil gösterme kurallarını ise, öncelikle vergi 

yargılama usulü kurallarını içeren İYUK’ta aramak gerekir. İYUK’ta delil konusu 

bağımsız bir başlık altında ele alınmamış olmasına rağmen, yine de bu konu ile ilgili 

bazı düzenlemelerle karşılaşılmaktadır.  

Bu Kanun’da “Dosyaların incelenmesi” kenarbaşlıklı 20’inci madde, 

“Sonradan ibraz olunan belgeler” başlıklı 21’inci madde ve “İdari davalarda 

delillerin tespiti” kenarbaşlıklı 58’inci madde dışında herhangi bir delil kuralına yer 

verilmemiştir.  

İYUK m.20 hükmü bu anlamda önem taşımaktadır. Zira bu hüküm uyarınca 

vergi mahkemesi tarafların sunduklarından bağımsız olarak, delilleri re’sen 

araştırabilir ve inceleyebilir. Bu bağlamda, taraflara delil gösterme yükünü yüklemesi 

de her zaman mümkündür. Daha önce belirtildiği üzere, delil gösterme yükü, ispat 

yükünden farklı olarak dinamiktir ve yargılamanın gidişatına göre değişebilir. Bu 
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bağlamda mahkeme re’sen araştırma yetkisini kullanarak ilgili delilin hangi tarafın 

sorumluluk alanında ya da iktidarında bulunduğu gibi ölçütlere göre delil gösterme 

yükünü belirleyebilir.  

2.1.3.2. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA 

Karşılaştırmalı hukukta, birçok hukuk sisteminde ispat yükünün kime 

düştüğünü, varlığı ya da yokluğu ileri sürülen olayın hangi tarafın menfaatine uygun 

olduğu belirlemektedir. Bu bağlamda, vergi alacağının varlığını ya da miktarının 

arttığını gösteren olayları vergi idaresi, vergi borcunun yokluğunu ya da miktarının 

azaldığını veya istisna, muafiyet gibi bir vergi avantajı nedeniyle sınırlandığını 

gösteren olayları ise vergi yükümlüsü ispatlamalıdır. Danimarka, Belçika, İspanya, 

Almanya, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Rusya’nın dâhil olduğu hukuk 

sistemlerinde durum kural olarak böyledir
243

. 

Ancak bu kuralın kabulü vergi hukuku sistemlerinde farklı gerekçelere 

dayanabilmektedir. 

Alman hukukunda bu kural “normdan yararlanma kuramı”na 

dayanmaktadır
244

. Ancak yukarıda belirtildiği üzere, BFH’nin kimi içtihatlarında bu 

kuramı uygulamaktan vazgeçtiği ve öğretide SEER tarafından ileri sürülen ve 

sorumluluk alanı ile normdan yararlanma kuramını bağdaştıran “alan yönelimli ispat 

yükü kuramına” (sphärenorientierte Beweisrisikoverteilung)
245

 göre değerlendirme 

yapılarak, durumun açıklanma eksikliğinin yani ispatsızlığın kimin sorumluluk 

alanında gerçekleştiğinin dikkate alındığı görülmektedir
246

. Diğer yandan Alman 

hukukunda vergilendirme sürecinde idarenin re’sen araştırma yetkisi taşıdığını, bu 

nedenle delil gösterme yükünün vergi idaresinde olduğunu belirtmiştik. 

İsveç, Hollanda, Rusya ve İspanya’da ise ispat yükünün paylaştırılmasına 

ilişkin genel kural delillere iktidar kuramına dayandırılmaktadır, zira belli bir olaya 
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ilişkin olarak delil toplamak hangi taraf için daha kolay olacaksa, ispat yükünün o 

tarafa ait olacağı kabul edilmektedir
247

. 

İsveç hukukunda, gelir ayağı ile ilgili ispat yükünün idareye, gider ayağı ile 

ilgili ispat yükünün yükümlüye düştüğü yönündeki genel kural, yalnızca olağan tarh 

usulünün yani beyannameye dayalı tarh usulünün uygulandığı hallerde geçerlidir. 

Şayet beyanname süresinde verilmemiş ya da eksik/hatalı verilmişse, vergi idaresi ek 

(re’sen) vergi tarhına ilişkin kurallar uyarınca vergi matrahını kendisi belirler. Bu 

süreçte, vergi idaresi vergi yükümlüsünce verginin hatalı beyan edildiğini ya da 

yükümlünün hata/ihmal nedeniyle vermek zorunda olduğu bilgiyi vermediğini ispat 

etmelidir. Dolayısıyla ek vergi tarhiyatı süreci açısından, gerek gelir, gerekse gider 

ayağına ilişkin olarak ispat yükünü vergi idaresi haizdir. Bu kuralın amacı olağanüstü 

vergisel işlemler bakımından yükümlüye hukuki güvenlik sağlanmasıdır
248

. 

Danimarka’da kuralın dayanağı, ispat yükünün, diğer tarafı etkileyen bir 

iddiada bulunan tarafa yüklenmesi gereğidir. Finlandiya’da ise söz konusu olayın 

dikkate alınmaması durumunda aleyhine sonuçlar doğacak taraf, ispat yükünü 

taşımaktadır
249

. Bu gerekçe de normdan yararlanma kuramına uygundur, zira söz 

konusu olayın ispat edilmesi durumunda lehine sonuç doğacak kişi ispat yükünü 

taşımaktadır. İtalyan hukukunda da genel kural, normdan yararlanma kuramının 

gerektirdiği şekilde, bir hakkı ileri süren tarafın bu hakka dayanak olan olayları ispat 

etmesi yönündedir
250

. 

Hollanda’da kural içtihat hukuku temellidir ve vergi mahkemelerinin ispat 

konusu ile ilgili kararlarında temel ilke olarak kullandıkları “ispat yükünün adil 

dağılımı” ilkesine dayanmaktadır. İspat yükünün dağılımı çoğunlukla şu şekilde 

özetlenmektedir: “iddia eden, ispat eder” (Flemenkçe:  “wie eist, bewijst”)
251

. 
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İspanyol VUK’a göre de, kim bir hakkı ileri sürüp geçerli kılmak istiyorsa 

buna dair gerekli delilleri göstermelidir
252

.  

Ancak iddia edenin ispat yükünü taşıdığı kuralının tek başına ispat yükü 

sorununu çözmediğini, bu durumda tamamlayıcı ölçütlere başvurmanın gerekli 

olduğunu daha önce belirtmiştik. 

Norveç’te beyannameye dayalı tarhiyat ilkesinin, Yunanistan’da yükümlünün 

beyanının doğruluğunu ispat etme yükümlülüğünün
253

, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ve İngiltere’de ise yükümlünün vergi idaresine kıyasla, gelir ve 

giderlerle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmasının
254

 sonucu olarak ispat yükü kural 

olarak yükümlüye düşer. Bu ülkelerde, diğer birçok ülkeden farklı olarak, gelir ve 

giderler bakımından bir ayrım yapılmamaktadır
255

. 

ABD’de vergi uyuşmazlıkları “medeni” (civil) nitelikte kabul edilmekte ve 

gerek gelir, gerekse giderler açısından ispat yükünün vergi yükümlüsünde olduğu 

belirtilmektedir
256

.  

Vergi idaresinin tarh işleminin ya da vergi borcunun eksikliğine ilişkin 

bildiriminin karine olarak hukuka uygun olduğu kabul edilir
257

. 

1998 tarihli “Internal Revenue Service Restructuring and Reform Act”
258

 

isimli Yasa ile “Internal Revenue Code” isimli Yasa’ya getirilen 7491. madde vergi 

uyuşmazlıklarına ilişkin yargılamalarda ispat hukukunu ilgilendiren çeşitli kurallar 

düzenlenmiştir. 
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Bu kurallardan en önemlisi, yükümlünün kendi lehine güvenilir delil sunarak 

delil gösterme yükünü hükümete geçirmesine olanak tanınmış olmasıdır. (I.R.C. 

§7491(a)(1).) Bu güvenilir deliller tarhiyatın doğruluğu karinesini ortadan 

kaldıracak, yükümlü yargılamada delil üstünlüğünü (preponderance) elde edecektir.  

Ancak bunun için yükümlünün i) vergisel hususları beyan etmek yönündeki 

yükümlülüklerini yerine getirmesi ii) kanunda belirtilen kayıtları eksiksiz tutması 

(I.R.C. §6001) ve iii) IRS ile makul bilgi, tanık, belge ve görüşme talepleri 

bakımından işbirliğinde bulunması gerekir (I.R.C. §7491(a)(2)
259

) İspat yüküne 

ilişkin özel bir hükmün varlığı halinde yukarıdaki hükümler uygulanmayacaktır. 

(I.R.C. §7491(a)(3).) 

Yukarıdaki durumda öğretide yükümlünün ilk görünüş ispatını yerine 

getirmiş olacağı belirtilmektedir
260

. Şayet hükümet, vergi yükümlüsünün delil 

göstermesini beklemeden, güvenilir delil sunarsa, yani karşı ispat yoluna giderse, 

yükümlü aksini ispat etmek zorunda kalacaktır
261

. 

Bu Yasa ile getirilen bir diğer önemli hüküm de IRS’nin bir gerçek kişinin 

tabi olduğu gelir vergisinin herhangi bir unsurunu yalnızca ilişkisiz vergi 

yükümlülerinden edindiği istatistiki bilgilere göre belirlediği durumlarda ispat 

yükünün hükümette olmasıdır (I.R.C. §7491(b).)  

ABD vergi hukukunda, pratikte gerek yükümlü gerekse idare delillerini ileri 

sürerler ve mahkeme de genellikle delillerin üstünlüğüne, diğer bir deyişle sunulan 

delillerin ispat gücüne dayanarak karar verir
262

. Bu nedenle medeni vergi 

uyuşmazlıkları bakımından ispat yükü nadiren belirleyicidir. Özellikle pek çok 

davada “değer” uyuşmazlık konusudur ve mahkeme vergi yükümlüsünün ve idarenin 
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ileri sürdüğü değerler arasında bir değer de belirleyebilir. Bu durumlarda ispat yükü 

fazla önem taşımamaktadır
263

. 

ABD’de vergi idaresinin davacı konumunda olduğu haller ise tahsil 

aşamasına ilişkindir. Bu durumlarda ispat yüküne idare katlanır
264

. Ancak bu 

davalarda maddi vergi hukukunun uygulanması söz konusu değildir. Diğer bir 

deyişle yükümlü, tahsilâta ilişkin olarak yalnızca usule ilişkin itirazlarda bulunabilir. 

Hükümet tarhiyatın doğru olduğunu kanıtlamak zorunda olmayıp, yalnızca usulüne 

uygun olduğunu, zamanında tebliğ edildiğini ve yükümlünün kimliğini doğru tespit 

ettiğini ortaya koymalıdır
265

.  

Yükümlünün haciz işlemine karşı açtığı davada ise, haczin meşruluğu 

bakımından ispat yükü hükümettedir (I.R.C. §7429(g)(1)). 

Fransız vergi hukuku mevzuatında ise ispat yükü ile ilgili olarak yasal ve 

genel bir kural bulunmamaktadır
266

. MARDIÈRE, beyan usulünün kabul edildiği bir 

sistemde gerçeğin büyük oranda vergi yükümlüsü tarafından bilindiğini 

belirtmektedir
267

.  Bu nedenle yazara göre delil gösterme yükünün önemli bir kısmı 

yükümlüde olmalıdır. Nitekim Fransız içtihat hukuku ispat yüküne çoğunlukla 

yükümlülerin katlandığını göstermektedir
268

. Öğretide Fransa’da ispat yüküne ilişkin 

genel kuralın kendi lehine bir olayın varlığını iddia eden kişinin bu olayı ispat etmesi 

gerektiği yönünde olduğu, ancak belli özel kuralların da bulunduğu 

belirtilmektedir
269

. Örneğin, vergi idaresinin kötüye kullanma doktrinini uyguladığı 

belli durumlarda ispat yükü bulunmaktadır. Vergi idaresi, olağandışı bir tasarrufun 

ispatlanması bakımından da ispat yükü altındadır.  
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Fransız hukukunda ispat konusunda yasada açık ve net hükümler 

getirilmediğinden, vergisel uyuşmazlıklarda en önemli yüksek mahkeme olan 

Conseil d’Etat kendi kriterlerini oluşturmaya çalışmıştır. Bu kriterler etkili 

olmayınca, vergi mahkemeleri giderek idare mahkemelerinin ilkelerini takip etmeye 

başlamışlardır. Bu çerçevede, her iki taraf delillerini mahkeme önüne getirmeli, 

mahkeme de ileri sürülen delillere göre kendi değerlendirmesini yapmalıdır. Elbette 

her bir delil o delile daha kolay ulaşabilecek tarafça sunulmalıdır
270

. Dolayısıyla 

vergisel uyuşmazlıkların Fransa’da da, ABD’de olduğu gibi, ispat yükü kurallarından 

ziyade delil göstermeye ilişkin olan delil üstünlüğü prensibine göre çözüldüğü 

söylenebilir. 

2.1.4. VERGİ YARGILAMASINDA RE’SEN ARAŞTIRMA 

İLKESİ İLE İSPAT YÜKÜ İLİŞKİSİ 

2.1.4.1. ANLAM VE KAPSAM 

Vergisel uyuşmazlıklarda ispat konusu olayın veya olayların gerçek 

mahiyetinin, bir takım istisnalar dışında, vergi idaresi tarafından saptanması 

gerektiği, dolayısıyla delil gösterme yükünün ve ispat yükünün kural olarak vergi 

idaresine düştüğü belirtilmişti. Bunun yanında, uyuşmazlığın gerçek mahiyetinin 

tarafların sunduğu delillerden bağımsız olarak, yargıç tarafından re’sen 

araştırılacağına pek çok kez değinmiştik. 

Re’sen araştırma ilkesi ile ispat yükü kurallarının vergi yargılamasında ne 

şekilde bağdaştırılacağı kanımızca önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Şu ana dek yaptığımız açıklamaları özetlemek gerekirse şu hususlar 

söylenebilir: 

İdarenin delil gösterme yükünü hukuka uygun olarak yerine getirememiş 

olması, delil kurallarına uymamış olmasından kaynaklanıyorsa yargıç delil 

kurallarına aykırılığı tespit ederek vergi idaresi aleyhine hüküm verecektir.  
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Diğer yandan, vergi idaresinin vergilendirme sürecinde olayları 

araştırmasının yetersiz kalması nedeniyle ispat konusu olaylar belirsiz kalmış ise bu 

durumda yargıç ispat yükünü yerine getiremediğini tespit ederek vergi idaresi 

aleyhine hüküm verecektir. 

İspat yükünün vergi yükümlüsüne düştüğü hallerde de aynı yöndeki 

gerekçelerle yargıç vergi yükümlüsü aleyhine hüküm verecektir. Örneğin, olayların 

belirsiz kalmasının vergi idaresinin vergilendirme sürecinde olayları araştırmasının 

yetersiz kalmasından kaynaklanmadığı hallerde hayatın olağan akışı ölçütüne göre 

ispat yükü vergi yükümlüsüne düşer ve yükümlü ispat yükünü yerine getiremezse 

karar yükümlünün aleyhine olacaktır. Keza aşağıda inceleyeceğimiz özel ispat yükü 

kuralları gereğince de ispat yükü vergi yükümlüsüne düşebilir. 

Bu hususu yaklaşımımıza uygun bir Danıştay kararına konu olan olay ile 

somutlaştırabiliriz. İşyerinde yapılan inceleme sırasında bulunan el defterinde  

“…Petrol” şirketinden  alındığı anlaşılan bir çek kaydından hareketle söz konusu çek 

nedeniyle tahsil edilen paranın şirkete yapıldığı halde kayıt dışı bırakılan emtia 

satışına ilişkin olduğu kabul edilerek çekte yazılı tutar üzerinden bulunan matrah 

farkının re’sen takdir edildiği olayda, yükümlü yasal defter ve belgelerini yandığı 

için ibraz edememiştir. Dolayısıyla el defterinde yer alan çekin yasal defterlerde 

kayıtlı olup olmadığı vergi idaresince araştırılamamıştır. Bu durumda ispat yükünün 

kime ait olduğunun hayatın olağan akışı ölçütüne göre belirlenmesi gerekmiştir. El 

defterinde kayıtlı olan çek TTK’nın ilgili maddeleri gereğince “ödeme aracı” 

olduğundan, davacı şirketin söz konusu çekin şirketler arasında yapılan bir alışveriş 

karşılığı olmadığı, hatta herhangi bir ticari ilişkinin de mevcut olmadığı iddiası ticari 

icaplara uygun bulunmamıştır. Dolayısıyla karar ispat yükü üzerinde olan vergi 

yükümlüsü şirket aleyhine olmuştur
271

. 

Danıştay’ın ispat yükü kurallarının uygulanması açısından bizim 

yaklaşımımıza uygun, gerekçesi açısından aykırı bir kararından da örnek verelim. 

Kararda, vergi yükümlüsünün ticari faaliyette bulunup bulunmadığı ve ticari 
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faaliyette bulunduğu iddiasıyla ticari kazancına ilişkin olarak verilen takdir 

komisyonu kararı uyuşmazlık konusudur. 

Danıştay, ilgili takdir komisyonu kararını incelemeyen vergi mahkemesi 

kararını iptal etmiştir. Zira takdir komisyonu kararında, yükümlünün yaptığı işin ve 

iş yerinin durumu, mevkii, emsalleri, piyasa şartları, ilgili dönemdeki mal ve hizmet 

teslimleri, ... tüketici fiyat indeksi, asgari hayat standardı miktarları, işle ilgili sair 

bilgiler araştırılmak suretiyle matrah takdir edildiği yazılı bulunmaktadır. Kararda 

yapılan bu açıklamalara göre, takdir kararının kimi araştırma sonuçlarına ve verilere 

dayalı bulunduğu anlaşılmaktadır. Her yıl için farklı matrah takdir edilmesi de, o 

yılın özelliğini yansıtan farklı bilgi ve verilerin esas alındığını göstermektedir. Bu 

bilgi ve verilerin takdire dayanak olup olmayacağının bilinmesi ise, ancak takdir 

dosyasının getirtilip incelenmesiyle olanaklıdır. Oysa davada bu yapılmış değildir
272

. 

Öte yandan; Danıştay, olayda ispat yükünün ticari faaliyette bulunmadığını 

iddia eden yükümlüye ait olduğunu belirtmiştir. Zira Danıştay’a göre asıl olan, 

uyuşmazlık konusu yerin, seyyar satıcılık faaliyetinde bulunmak üzere depo olarak 

kiralanmayıp amacına uygun olarak, satılan eşyaların muhafazasında kullanılmasıdır. 

Oysa; davada, anılan deponun ticari amaçla kullanılmadığı, yalnızca iddia düzeyinde 

kalmıştır. İddiada bulunan ve bu nedenle ispat yükü (Danıştay’ın deyimiyle “kanıt 

yükü”) kendisine düşen davacı tarafından, bu konuda getirilmiş herhangi bir kanıt 

dosyada mevcut olmadığı gibi, aksine, davacının, Vergi Dairesi Müdürlüğünce 

gönderilen beyana çağrı mektubunu tebellüğ eden eşinin, "mükellefin satış için semt 

pazarına çıktığını" belirtmesi, davacının ticari faaliyetini terkedip köyde çiftçilikle 

uğraştığı yolundaki iddiasının doğru olmadığını göstermektedir. 

Bu gerekçelerle; dava hakkında, takdir dosyasının getirtilerek, matrah 

takdirine esas alınan verilerin, hukuka ve gerçeğe uygunluğunun, davacının faaliyet 

alanı olarak belirlenen ...semt pazarlarında aynı tür faaliyette bulunan emsal 

mükelleflerin mesleki kuruluşlardan edinilecek ortalama yıllık gelirleri de dikkate 

alınmak suretiyle, araştırılmasından sonra karar verilmesi gerekirken, noksan 
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incelemeyle verilen temyize konu kararda isabet görülmemiştir
273

. 

Belirttiğimiz üzere kararın bozulmasını isabetli bulmakla beraber, karar 

gerekçesine tam olarak katılamıyoruz. Zira olayda ispat yükü kararda kabul 

edildiğinin aksine vergi yükümlüsünde değil, vergi idaresindedir. Çünkü re’sen 

tarhiyat işlemini yapan ve tarh edilen verginin hukuka uygunluğunu iddia eden, vergi 

idaresidir. Bu nedenle takdir komisyonu kararının hukuka uygun olduğunun vergi 

idaresince ispatlanması gerekir. Oysa olayda takdir komisyonu kararı 

incelenmemiştir. Mahkemenin re’sen araştırma yetkisine dayanarak takdir 

komisyonu kararını temin etmesi ve hukuka uygunluğunu denetlemesi gerekirdi. 

Dolayısıyla karar, mahkemenin eksik incelemesi nedeniyle bozulması yönünde 

olmalıdır. Görüldüğü üzere Karar’da katılmadığımız kısım, ispat yükünün vergi 

yükümlüsünde olduğunun ifade edilmesidir. Şayet takdir komisyonu kararının 

dayanak ve gerekçeleri incelenip, vergi idaresinin iddiasının doğruluğu kanıtlanmış 

olsaydı ve yükümlü iddianın aksini ispat edemeseydi, kararın yükümlünün aleyhine 

olması gerekirdi. Bu durumda kararın yükümlünün aleyhine olması ise ispat yükünün 

vergi yükümlüsüne düşmesinden değil, idarenin iddiasını ispat etmiş olmasından 

kaynaklanırdı. Çünkü idare iddiasını ispat ettiğinde, olayda belirsizlik ortadan 

kalkacak, ispat yükü kurallarına başvurmaya gerek kalmayacaktı.  

Bu kararlardan anlaşılacağı üzere kanımızca önem taşıyan husus, vergi 

yargıcının re’sen araştırma görevinin sınırlarının doğru belirlenmesidir. 

Çalışmamızın ilk bölümünde açıklamaya çalıştığımız üzere, re’sen araştırma 

ilkesi, mahkemenin, gerektiğinde tarafların ileri sürdüğü deliller dışında da araştırma 

ve inceleme faaliyetlerini kapsamına alır. Ancak yargı yetkisi, idari eylem ve 

işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik 

denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin yasalarda gösterilen şekil ve 
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esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem 

niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez
274

.  

Nitekim eski tarihli bir Danıştay kararında
275

, re’sen araştırma ilkesinin, 

idarenin uyguladığı, ilgilinin de yargı önüne götürdüğü konularla sınırlı olduğu; yargı 

yerinin, idareye düşen araştırma görevini, kısmen veya tamamen üstlenemeyeceği, 

böyle bir durumun, idarenin yerine geçilmesi sonucunu doğuracağı belirtilmiştir. 

Danıştay’ın daha güncel kararlarının ise çelişkili olduğu tespit edilmektedir.  

Bu kararlardan bir kısmı, vergi idaresinin eksik araştırma yaptığı hallerde 

tarhiyatın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği; diğer kısmı ise 

eksik araştırmanın mahkemece yapılacak re’sen araştırma ile tamamlanabileceği 

yönündedir.   

Yalnızca oranlama ve tahmine dayalı hesaplamalarla matrah farkı bulunduğu 

anlaşıldığından, banka kayıtlarından tespit edilen kredi kartı satışları ile defter 

kayıtları karşılaştırılmadan yapılan inceleme “eksik ve varsayıma dayalı” olarak 

nitelendirilerek tarh işleminin iptal edilmesi gerektiğine karar verilmiştir
276

. 

Diğer bir kararda hasılatın kayıt dışı olduğu tespiti hukuka uygun bulunmuş, 

ancak kayıtlı mal maliyeti ile bu miktarda satışın yapılıp yapılmayacağı hususunun 

araştırılmadığı belirtilmiştir. Diğer bir anlatımla kayıt dışı hasılatın tamamı kazanç 

olarak kabul edilmiş ve satılan malın maliyeti dikkate alınmamıştır. Danıştay 

tarhiyatı hukuka uygun bulmamıştır
277

. 

Tarhiyata dayanak olan vergi inceleme raporunda sadece Ö... Ltd. Şti. 

tarafından düzenlenen faturalar eleştiri konusu yapılmasına karşın, temyize konu 
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mahkeme kararında ilgili yılda eleştiri konusu yapılmayan D... Ltd. Şti. ile ilgili 

tespitlere yer verilmesinde ve bu hususun karara dayanak gösterilmesinde hukuki 

isabet bulunmamıştır
278

. 

Pek çok kararda ise az önce belirtilenlerin aksine, vergi mahkemesinin 

“re’sen araştırma yetkisini” kullanarak, idari aşamada yapılan eksiklikleri gidermesi 

gerektiği belirtilmiştir. Kronolojik bir değerlendirme yapıldığında, bu eğilimin gün 

geçtikçe kuvvetlendiğini tespit etmek mümkündür
279

.  

Örneğin, davacı şirketin, GSM operatörlerinin baz istasyonlarına montaj 

aparatları imalatı yaparak malzeme verdiği ve büyük firmalara malzeme üretimi 

yaptığı dikkate alındığında, fatura içeriği malzemeler kullanılmadan, bu işlerin 

tamamlanıp tamamlanamayacağı araştırılmadan ve yürütülen işin niteliği ve 

büyüklüğüne göre yapılması normal ve zorunlu olan giderler dikkate alınmadan 

eksik inceleme ve varsayıma dayalı olarak yapılan tarhiyata karşı açılan davanın 

reddi yolundaki vergi mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.  

Danıştay’a göre, vergi mahkemesi, bu tespitlerle yetinmeyip, fatura içeriği 

malzemeler kullanılmadan bu işlerin tamamlanıp tamamlanamayacağını 

değerlendirmeli ve yürütülen işin niteliği ve büyüklüğüne göre yapılması normal ve 

zorunlu olan giderleri de dikkate almalıdır
280

.  Oysa kanımızca bu hususların vergi 

idaresince araştırılmaması, tarhiyatı eksik inceleme ve varsayıma dayalı hale 

getirmiştir. 

Bir diğer kararda ise serbest meslek makbuzlarının gerçeği yansıtmadığı 

iddiasını somut tespitlere dayandıramadığı gerekçesiyle iptal eden vergi mahkemesi 

kararı, serbest meslek ücreti olarak elde edilen hasılatın tahsil edildiği yılda 
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vergilendirilmesi gerektiğinden bu hususun yapılacak araştırma sonucuna göre 

belirlenerek hüküm kurulması gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur
281

. 

Başka bir olayda yükümlünün, faturalarından bir kısmının, müstahsilden 

yapılan alımları gizlemek ve bu tür alımlar için öngörülen gelir vergisi kesintisinden 

kaçınmak amacıyla temin edildiği ve gerçekte mal satmayıp komisyon karşılığında 

fatura ticareti yaptıklarını polis karakolunda ifade eden fatura düzenleyenlerin 

anlatımları tarhiyata esas alınmıştır. 

Vergi mahkemesi, inceleme raporunda gerek yükümlünün gerekse fatura 

düzenleyenlerin hesap ve işlemleri ile ilgili başkaca tespit yapılmadığını saptayarak 

salt emniyette alınan ifadelerin vergi hukuku açısından hüküm ifade etmediği 

gerekçesiyle tarhiyatı iptal etmiştir. Kararı temyizen inceleyen Danıştay Yedinci 

Dairesi, bu belirlemenin yeterli olmadığını ifade ederek, taraflar arasında ve fatura 

düzenleyenlerin hesap ve işlemlerinin gerçek bir mal hareketinin var olup olmadığı 

da saptandıktan sonra yeniden karar verilmek üzere Vergi Mahkemesi kararını 

bozmuştur. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri (Genel) Kurulu, fatura düzenleyenlerin 

gerçekte yükümlüye mal satmadıkları yolundaki anlatımlarının sağlıklı veri olup 

olmadığının, adı geçenlerin satışa konu mal giriş ve çıkış kayıtları araştırılmak, 

nakliye faturaları değerlendirilmek, üreticiden yapılan alım olup olmadığı, varsa bu 

konudaki stopaj kayıtları ile Katma Değer Vergisi bildirimleri incelenmek suretiyle 

yapılacak araştırmadan sonra belirlenebileceğini belirtmiştir. Söz konusu incelemeler 

yapılmadan verilen ısrar kararı açıklanan nedenle hukuka uygun bulunmamıştır
282

. 

Vergi Dava Daireleri (Genel) Kurulu, vergi mahkemesinden farklı olarak, salt 

“ifadelere” dayanarak tarhiyat yapılamayacağını belirtmemekte, aksine zımnen de 

olsa bu ifadelerin “sağlıklı veri” olduğunun kabulü halinde tarh işlemi için yeterli 

delil teşkil edeceğine işaret etmektedir. Ancak olayda, vergi idaresinin ileri sürdüğü 

olaylar, bu ifadelerin “sağlıklı veri” olduğunu ispatlamamaktadır. Dolayısıyla 
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Kurul’a göre, ortada bir belirsizlik mevcuttur.  Bu noktada kanımızca ispat yükü 

kuralları devreye girmelidir. İspat yükü ise bu olayların gerçek mahiyetini 

kanıtlaması gereken vergi idaresine düştüğünden, bu belirsizliğin sonucuna vergi 

idaresinin katlanması gerekir. Oysa Vergi Dava Daireleri (Genel) Kurulu. 

mahkemenin idarenin yerine geçerek, adeta, idarenin “ispat yükünü” yerine 

getirmesine (!) karar vermiştir.  

Karşı oy yazısında ise, konunun ispat yükü boyutu üzerinde durulmasa dahi, 

görüşümüze paralel bir gerekçe sunulmuştur. Vergi incelemesi yaparak tarhiyat için 

hukuken geçerli ve yeterli donelerin toplanmasının vergi idaresine düşen bir görev 

olduğu belirtilmiştir. Karşı oy yazısına göre, bozma kararında istendiği şekilde vergi 

mahkemesinin inceleme yapmaya yöneltilmesi idare yerine geçilerek tarhiyata 

dayanak aranması anlamına gelir. İdari yargıda mahkemenin re’sen araştırma 

yapmasını bu kadar genişletmek usule aykırı olacaktır.  

Bir diğer olayda; davacı şirketin fatura temin ettiği anonim şirket hakkında 

düzenlenen vergi tekniği ve vergi inceleme raporlarında; şirket yetkilisinin ifadesi 

doğrultusunda, şirketçe düzenlemiş satış faturalarının komisyon karşılığı olduğunun 

belirtilmesi üzerine, bu faturalara dayalı indirimler kabul edilmemek suretiyle katma 

değer vergisi salınması ve kaçakçılık cezası kesilmesi yolunda tesis edilen işlem, 

mahkemece, yalnızca ifadeye dayanılarak tarhiyat yapılamayacağı gerekçesiyle iptal 

edilmiştir. 

Temyiz istemini inceleyen Danıştay’a göre, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii 

ve açık bulunan şirket yetkilisinin ifadesinin hukuken değersiz sayılabilmesi için, 

temsil ettiği şirketin ekonomik durumu, iştigal konusu, davacı şirkete satmış 

göründüğü emtia bakımından organizasyonu, işçi çalıştırıp çalıştırmadığı, emtia 

alışlarının niteliği, alım satım için zorunlu veya bu işlemin doğal sonucu olan diğer 

işlemlerin gerçekleştirilme biçimi ve vergi ödevlerinin yerine getirilememesindeki 

özen gibi unsurlardan hareketle gerçek bir emtia alışının varlığının ortaya konulması 

gereklidir. Davacı şirkete emtia satmış görünen şirket hakkında düzenlenen inceleme 

raporuna dayanılarak bu şirket adına komisyon karşılığı fatura düzenlemekten dolayı 
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tarhiyat yapılıp yapılmadığının, tarhiyat yapılmışsa dava açılıp açılmadığının; açılmış 

ise, ne şekilde sonuçlandığının saptanması da dava konusu uyuşmazlığın çözümü için 

önem taşımaktadır. Bu bakımdan; eksik incelemeye dayandığı sonucuna varılan 

mahkeme kararında isabet görülmemiştir
283

.  

Kararda belirtilen husus ilginçtir. İdarenin iddiasına dayanak olarak sunduğu 

şirket yetkilisinin ifadesinin aksini ispat yükü açıkça vergi mahkemesi üzerine 

bırakılmaktadır! Üstelik mahkemenin araştırması gerektiği ifade edilen olayların ne 

derece kapsamlı olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Bu bağlamda, şirketin vergi 

ödevlerinin yerine getirilmesindeki özeni, işçi çalıştırıp çalıştırmadığı gibi hususlar 

vergilendirme sürecinde vergi idaresi tarafından araştırılması gereken hususlardır. Bu 

hususların bir kere dava açıldığında, vergi mahkemesince araştırılması gerektiğinin 

kabul edilmesinin vergi mahkemesinin idarenin yerine geçmesine onay verilmesi ve 

idareyi görevlerini yerine getirmek bakımından gevşek davranmaya itmesi sonucunu 

doğuracağı kanaatindeyiz. Diğer yandan, yukarıda belirtilen incelemelerin bir 

kısmının vergi mahkemesinin re’sen araştırma görevinin
284

 kapsamına girdiğini 

belirtmek gerekir. 

Bir döneme ilişkin olarak defter kayıtlarında yer alan mal alış ve satış tutarları 

arasında büyük fark olmasının iktisadi icaplara uygun olmadığının tespitiyle ikmalen 

tarhiyat yapılmasının uyuşmazlık konusu olduğu davanın temyiz incelemesinde 

Danıştay, bu incelemeyi yetersiz bulmuş;  vergi mahkemesinin imal edilip satılan 

malın maliyetini oluşturan girdilerin gerçek miktarının tespiti için bilirkişi incelemesi 

yaptırması veya hasılattan hareketle bu iş kolundaki karlılık oranı dikkate alınarak 

kazancı tespit etmesi gerektiğini belirterek,  tarh işleminin iptaline ilişkin kararı 

bozmuştur.  

Kanaatimizce de defter kayıtlarının tutarsızlığı,  söz konusu defterlerin 

güvenirliğini ortadan kaldırdığından,  vergi idaresince salt bu kayıtlardan anlaşılan 
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matrah farkının esas alınması hatalı olmuştur. Ancak görüşümüz bu noktadan sonra 

Danıştay’ın görüşünden ayrılmaktadır. Zira Danıştay,  eksik kalan incelemenin vergi 

mahkemesince yapılarak, kazancın da vergi mahkemesince tespit edilmesi gerektiği 

yönündedir.  Kanımızca yapılan tarh işlemi eksik incelemeye dayandığından iptal 

edilerek, yetersiz incelemenin vergi idaresince tamamlanması gerekmektedir
285

. 

Diğer birçok güncel kararda da bulunduğu tespit edilebilecek bu yaklaşım, 

vergi davalarının idari davalardan farklı bir tür olduğu, İYUK m.31’de yer alan atıf 

gereğince VUK’un hükümlerinin mahkemece de gözetilmesi gerektiği, VUK m.3 

gereğince gerçek mahiyetin esas olduğu ve nihayet İYUK m.20’de yer alan re’sen 

araştırma ilkesinin bu gibi incelemelerin mahkemece yapılmasını gerektirdiği gibi 

gerekçelerle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. 

Kanımızca bu gerekçelerin hiçbiri vergi mahkemesinin, kuvvetler ayrılığı 

ilkesine ve yargılamanın temel ilkelerine aykırı olarak, vergi idaresinin yerine 

geçmesini savunmayı haklı gösteremez. Yine de bu gerekçeleri, çalışmamızın 

kapsamını aşmamaya gayret ederek, kısaca ele almak istiyoruz. 

Vergi davalarının hukuki niteliği, bilindiği üzere halen tartışılan bir konudur. 

Öğretide bu davaların “tam yargı davası”
286

, “her iki kategori dışında, ayrı özel bir 

üçüncü kategori” oluşturduğunu kabul eden görüşler
287

 mevcut ise de genel kabul 

gören görüş, vergi davasının genellikle iptal davası niteliği taşıdığı, istisnaen de tam 

yargı davası şekline bürünebileceği yönündedir
288

. 

                                                           
285

  Dnş.4.D., E.1997/3440, K.1993/3566, 13.10.1998. 
286

  GÖZÜBÜYÜK, vergi davalarının kendine özgü yönlerinin olduğunu da ekleyerek, bunların bir 

bölümünün iptal davası niteliğinde olduğunu belirtse de vergi davalarını “tam yargı davaları” 

başlığı altında incelemektedir. Yazar vergi davalarında da, vergi yükümlüsünün salınan bir 

verginin tutarına itiraz ettiğini, bu nedenle genellikle tam yargı davası sayıldığını ifade etmektedir. 

Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, 2009, s.266. Eski tarihli bir Danıştay kararında da, 

yükümlülerin, vergi ve cezanın yasal dayanağının bulunmadığı ya da idarenin vergi salma ve ceza 

kesme işlemine esas aldığı davaların tam yargı davası niteliğinde olduğu belirtilmiştir (Dnş.4.D., 

E.1983/2202, K.1983/9134, K.T. 23.11.1983). 
287

 Celal ERKUT, “İ.Y.U.K. Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usûli Değişiklikler”, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C:LI, S:1-4, s.222-223. 
288

 KANETİ, a.g.e., s.276; ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s.191; MUTLUER, a.g.e., s.384; 

KARAKOÇ, Vergi Yargılaması Hukuku, s.127; CANDAN, a.g.e., s.216-220; H.Hüseyin 

BAYRAKLI, Vergi Yargılaması Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, No:11, 

Afyon, 1998,, s.64. 
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Nitekim vergi davalarının kapsamına ilişkin, 2576 Sayılı Kanun’un 6’ıncı 

maddesi de bu yöndedir
*
. 

Vergi mahkemesinin hukuka aykırı işlemi iptalle yetinmeyip olması gereken 

tarhiyat tutarını da hüküm altına alması gerektiği yönündeki yaklaşım ilk defa 

Danıştay’ın 1980’li yıllarda verdiği kararda, vergi davasının tam yargı davası niteliği 

taşıdığı gerekçesiyle kabul edilmiştir
289

. Oysa Danıştay mahkemenin re’sen araştırma 

yetkisi ile ilgili yaklaşımını sürdürmekle birlikte, vergi davasının tam yargı davası 

niteliğini taşıdığı içtihadından vazgeçmiştir.  

Vergi davalarının iptal ve tam yargı davalarından ayrık, kendine özgü ilke ve 

yönleri olduğunu daha önce belirtmiştik
290

. Ancak bu farklılıklar, kanımızca re’sen 

araştırma ilkesinin kapsamına ilişkin değildir. Diğer bir deyişle vergi davalarının türü 

ya da kendine özgü ilke ve yönleri ile ilgili hangi görüş kabul edilirse edilsin, İYUK 

m.2’de yer alan idarenin yerine geçerek işlem yapma yasağının vergi mahkemeleri 

açısından geçerli olmadığı yönünde açık bir hüküm bulunmadığı sürece, sonuç 

değişmeyecektir. 

İYUK m.31’de yer alan atıf gereğince VUK’un hükümlerinin mahkemece de 

gözetilmesi gerektiği gerekçesi de mahkemenin idarenin yerine geçmesini 

meşrulaştıran bir neden değildir. Zira İYUK m.31 vergi idaresinin görev ve 

yetkilerini vergi mahkemesine de yükleyen herhangi bir atfı elbette içermemektedir. 

Üstelik İYUK m.31’de VUK’un yalnızca “yargılamaya ilişkin” hükümlerine atıf 

yapılmıştır. Diğer yandan, aynı Danıştay’ın, İYUK m.31’deki atfın, VUK’un 

yalnızca 377, 378 ve mükerrer 378’inci maddelerini kapsadığını belirtmesi 

çelişkilidir
291

.  

                                                           
*
   a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 

yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar b) (a) bendindeki konularda 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davalar 

c) Diğer kanunlarla verilen işler. 

      İYUK’ta ise “vergi davalarının” niteliğine ya da kapsamına ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. 

Buna karşın idari dava türleri iptal ve tam yargı davaları olarak belirlenmiştir (İYUK., m.2). 
289

 Dnş.4.D., E.1983/2202, K.1983/9134, K.T. 23.11.1983. 
290

 KANETİ, a.g.e., s.276. 
291

  Dnş. 7.D., E.2006/1488, K.2006/2447, K.T.05.10.2006 
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Vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin saptanmasının esas olması ise, bu 

saptamanın mahkeme tarafından idare yerine yapılması değil, bu hükme uygun 

hareket etmeyen idari işlemin iptal edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir
292

.  

Danıştay’ın bu tutumunun amacının gerçek mahiyetin saptanması olduğu 

savı, aynı zamanda vergi mahkemelerinin tanık dinleyemeyeceği ya da bir kereden 

fazla duruşma yapamayacağı gibi, mevcut yasal düzenlemelerde bulunmayan 

kısıtlayıcı içtihatları mevcut iken, inandırıcı görünmemektedir. 

Öğretide Danıştay’ın bu yaklaşımının, vergi borcunun zamanaşımına 

uğramasının engellenmesi yönündeki mali amaçlara hizmet ettiği görüşü ileri 

sürülmüştür
293

. 

Çalışmamızın konusu dışındaki bu tartışmaya dâhil olmayı tercih etmemekle 

birlikte, Danıştay’ın ispat hukuku konusunda çoğunlukla idare lehine ve yükümlü 

aleyhine olan politikasının varlığının açık olduğunu belirtmekle yetiniyoruz. 

2.1.4.2.VERGİLENDİRME AŞAMASINDA İBRAZ 

EDİLMEYİP YARGILAMA AŞAMASINDA SUNULAN 

DELİLLER BAKIMINDAN 

Bir diğer çelişkili durum da, söz konusu kararlarında vergi mahkemesinin 

re’sen araştırma yetkisinin bu derece kapsamlı olduğunu belirten Danıştay’ın, vergi 

yükümlüsünün vergilendirme aşamasında, inceleme sırasında sunmadığı; yargılama 

aşamasında mahkemeye ibraz ettiği defter ve belgelerin vergi mahkemesince 

incelenmesini “idarenin yerine geçme” olarak nitelendirerek bu yöndeki kararları 

bozabilmesidir. 

Danıştay’ın bu konuya ilişkin çeşitli kararlarında birbirinden farklı 

yaklaşımlarda bulunduğu görülmektedir. Bazı kararlarında söz konusu defter ve 

belgelerin vergi idaresince incelenmesinin sağlanmasına yönelik kararları “idari 

işlem niteliğinde yargı kararı” olarak nitelendirmiş, re’sen araştırma yetkisinin 

                                                           
292

  BAHÇECİ, a.g.m., s.126. 
293

  BAHÇECİ, a.g.m., s.126. 
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aşıldığı gerekçesiyle kararı bozmuştur
294

. Bu kararlara göre, mahkeme kanalıyla 

idareye ikinci bir işlem tesis etme zorunluluğu getirilmesi, diğer bir ifadeyle, yargı 

aşamasında ve yargı öncülüğünde davalı idare ajanlarına dava konusu işlem 

hakkında inceleme yaptırılması, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetiminin yapılmasına aykırılık teşkil etmektedir.  

Diğer bazı kararlarında ise “idari işlem niteliğinde yargı kararı” olarak 

görülen,  vergi mahkemesince defter ve belgelerin incelenmesi için re’sen bilirkişiye 

başvurulması ve bu rapora dayanılarak karar verilmesi olmuştur
295

. 

Bu kararlara göre VUK’ta vergi incelemesi ve karşıt inceleme yetkisi kılınmış 

                                                           
294

 Dnş.7.D., E.2000/7077, K.2002/1793, 07.05.2002; Dnş.4.D., E.2006/397, K.2006/1801, 

T.10.10.2006) “Defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen davacının mahkemeye ibraz ettiği 

defter ve belgeler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak katma değer vergisi indirimlerinin 

kısmen kabulü yolunda verilen kararda hukuka aykırılık bulunmamaktadır” (Dnş.VDDGK, 

E.2002/245, K.2002/373, 25.10.2002). 

      Bu kararlarla aynı yönde görüş için bkz. Lütfi DURAN,  İdari İşlem Niteliğinde Yargı Kararıyla 

Vergi Davalarının Çözümü II, Amme İdaresi Dergisi, C.21, S.1, Mart 1988, s.70: Vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde VUK’un ilgili hükümlerinin de uygulanacağına ilişkin hüküm de 

dikkate alındığında vergi mahkemesinin yapacağı araştırma soruşturma ve bilirkişi incelemesi 

sonucu edindiği kanıya gore anlaşmazlığı çözmek için verdiği kararın, idarenin yerine geçerek 

karar verme anlamına gelmeyeceğini kabul etmek gerekir. 
295

  Dnş.VDDGK, E.1995/473, K.1997/282, 06.06.1997.  

      Olayda, inceleme elemanına ibraz edilmeyen belgelerin mahkemeye ibraz edilmesi üzerine 

mahkemece, defter ve belgeler üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora 

dayanılarak hüküm tesis edilmiş ise de; karşıt inceleme yapma yetkisi bulunmayan mahkemece 

belgelerin gerçek mahiyetinin saptanmasının olanaksız olması ve bu belgelerin biçimsel kurallara 

uygun olarak düzenlenmiş olması belgelerin içerik olarak gerçeği yansıttığı anlamına 

gelmeyeceğinden, bu belgelerin defterlere kaydedilmiş olması yukarıda sözü edilen yasa 

hükümleri uyarınca davacı şirkete faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim hakkını 

sağlamayacaktır. 

      Bu durumda, mahkemece, ibraz edilen belgelerden idare haberdar edilmek suretiyle üzerinde 

inceleme yapılmasının sağlanması ve bu inceleme sonucunda dikkate alınarak bir karar verilmesi 

gerekirken, bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora dayanılarak tarhiyatın değişiklikle 

onanmasında isabet görülmemiştir. 

      (Dnş.VDDGK, E.2002/245, K.2002/373, 25.10.2002), Aynı yönde, bkz. Dnş.VDDGK, 

E.2002/559, K.2003/287, 16.05.2003;Dnş.7.D., E.2003/2112, K.2004/173, 29.01.2004. 

Dnş.4.D.,E. 2009/9359, K. 2012/3655, T. 22.6.2012 : “2577 sayılı İYUK’un 20 nci maddesinde 

düzenlenen re'sen araştırma yetkisi, idarenin kendi yetkisini kullanarak yapmış olduğu inceleme ve 

araştırmaya dayalı idari işlemden kaynaklanan idari uyuşmazlığın çözümü için gerekli belge ve 

bilgilerin, davaya bakan yargı yerine sağlanması amacını, bir başka anlatımla dava konusu yapılan 

idari işlemin hukuka uygunluğunu denetleme amacını güder. Buna göre, davacının tutum ve 

davranışı ile idarenin inceleme ve araştırma yapmasını önlemesi sonucu tesis edilen işlemin iptal 

davasına konu edilmesi durumunda, idari yargı yerinin idarece yapılamayan inceleme ve 

araştırmayı yapması idarenin yerine geçmesi sonucunu doğuracağından böyle bir inceleme ve 

araştırma yapılmasının re'sen araştırma yetkisinin kullanılması olarak kabulüne olanak 

bulunmamaktadır. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc2577.htm#20
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olan vergi idaresi olup, biçimsel kurallara uygun olarak düzenlenen belgelerin, olayın 

gerçek mahiyetine de uygunluğunun belirlenmesi bu yetkinin kullanılmasıyla 

mümkündür. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesiyle, vergi idaresinin yerine 

geçerek vergi incelemesi ve karşıt inceleme yoluyla defter kayıtlarının ve bu 

kayıtların dayanağı olan belgelerin gerçek duruma uygunluğunu araştıramayacakları 

açıktır
296

.  

Bu bakımdan bu kararlarda, mahkemece, davacının inceleme elemanına ibraz 

etmeyip mahkemeye sunduğu defter ve belgeler üzerinde, davalı vergi idaresince 

inceleme yapılmasına olanak sağlanması ve bu incelemenin sonucu alındıktan sonra 

uyuşmazlığın karara bağlanması gerekirken, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu 

tarhiyatın terkini yolunda verilen karar hukuka uygun bulunmamıştır. 

Danıştay 4.Dairesi, bu konuda daha ileri giderek, vergilendirme sürecinde 

yetkili inceleme elemanına ibraz edilmeyen defter ve belgelerin “delil değeri” 

taşımadığını belirtmiştir
297

. Zira Daire’ye göre vergi incelemesi yapmaya yetkili 

denetim elemanına ibraz edilmediği için, biçimsel varlığının gerçek mahiyetiyle 

uyumlu olup olmadığı tespit edilemeyen defter ve belgelerin, davacı lehine verilecek 

karara dayanak alınması, vergilemede esas olan "gerçek mahiyet"in biçimselliğe feda 

edilmesi anlamına gelir.  

Yakın tarihli bir kararında Danıştay Vergi Dava Daireleri (Genel) Kurulu, 

inceleme aşamasında ibraz edilmeyip, yargılama aşamasında KDV indiriminin ispatı 

için ileri sürülen defter ve belgelerin, KDV’nin yansıma özelliği de nazara 

alındığında incelenmesi gerektiği, bu incelemenin hukuka uygunluk denetimi 

kapsamında olduğu, ancak söz konusu defter ve belgelerin yargılamanın diğer tarafı 

                                                           
296

  Mahkemece, yükümlüden ibraz edebileceği fatura ve benzeri vesikalar istenerek; 3065 sayılı 

Katma Değer vergisi Kanununun 29 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ihtilaflı dönemde indirim 

konusu yapılan katma değer vergilerinin, davacı şirkete yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla 

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda yer alıp almadığının tespiti için, ibraz edilecek bu 

faturalardan vergi dairesi de haberdar edilip, gerçek mal teslimi ve hizmet alımına ilişkin olup 

olmadıklarının araştırılması suretiyle dava hakkında karar verilmesi gerekirken, tarhiyatın 

terkininde yasaya uygunluk bulunmamaktadır (Dnş.VDDGK, E.2004/145, K.2004/204, 

24.12.2004). 
297

  Dnş.4.D.,E. 2009/9359, K. 2012/3655, T. 22.6.2012. 
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olan vergi idaresinin görüş ve itirazlarını almak üzere idareye sunulmadan karar 

verilmesinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varmıştır
298

. 

Kurul bir diğer kararında yargılama sırasında sunulan defter ve belgelerin 

incelenmesinin yükümlünün ispat hakkının gereği olduğunu ancak bu incelemenin 

idareye değil bilirkişiye yaptırılmasının hukuka uygun olduğunu belirtmiştir. Zira 

kararın idarenin yaptığı incelemeye dayanması, “idarenin yerine geçme” anlamına 

gelir
299

. 

Ancak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu daha sonra verdiği başka bir 

kararıyla görüşünü değiştirmiş bulunmaktadır. Kurul, yetkili denetim elemanına 

ibraz edilmeyip vergi mahkemesine ibraz edilmiş olan defter ve belgelerin üzerinde 

mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak, bilirkişi incelemesi sonucuna göre 

verilen kararı hukuka aykırı bulmuş ve vergi mahkemesinin kararını bozmuştur
300

.   

Bu kararda inceleme aşamasında ibraz edilmeyen defter ve belgelerin 

yargılama aşamasında sunulamayacağı yönündeki içtihatlar genel itibariyle aşağıdaki 

gerekçelere dayanmaktadır: 

1- Yasada öngörülen zorunluluğa karşın, usulüne uygun olarak verilen 

süre içerisinde, haklı mazeret olmaksızın, belge ve defterlerin ibrazından kaçınılması, 

vergi idaresinin denetiminden saklanılmak istenilen kimi durumların olduğu ve 

bunların karşıt inceleme yoluyla ortaya çıkarılmasının engellenmesinin amaçlandığı 

anlamına gelir. VUK’un 30'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının 3'üncü bendinde, bu 

Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlerin hepsinin veya bir kısmının vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesinin, 

dönem matrahının re'sen takdirini gerektiren, ayrı bir durum olarak öngörülmüş 

olmasının nedeni de budur. 

2- İdari yargı yerinin idarece yapılamayan inceleme ve araştırmayı 

yapması idarenin yerine geçmesi sonucunu doğuracağından böyle bir inceleme ve 

                                                           
298

  Dnş. VDDGK, E.2008/880, K.2010/9, 22.01.2010. 
299

  Dnş. VDDGK, E.2004/89, K.2004/138, 12.11.2004. 
300

  Dnş. VDDK., E. 2010/707, K. 2012/618, T. 26.12.2012. 
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araştırma yapılmasının re'sen araştırma yetkisinin kullanılması olarak kabulüne 

olanak bulunmamaktadır. 

3- Vergi incelemesi yapmaya yetkili denetim elemanına ibraz edilmediği 

için, biçimselliğinin gerçek mahiyetle uyumlu olup olmadığı tespit edilemeyen defter 

ve belgelerin, çıkan uyuşmazlık dolayısıyla açılan idari davada, karşıt inceleme 

yetkisi bulunmayan idari yargı yerince, davacı lehine verilecek karara dayanak 

alınması, vergilemede esas olan "gerçek mahiyet"in biçimselliğe feda edilmesi 

anlamına gelir. 

4- Bu anlayış, yükümlülerin defter ve belgelerini inceleme elemanı 

yerine yargı yerlerine ibrazını yeğlemelerine yol açabilir.  

5- İdari yargı yerinin görevi idari işlemin tesis edildiği tarihte yetki, 

şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olup olmadığını 

denetlemek olduğu halde, idari işlemin tesis tarihinden sonra yargı yerince yapılacak 

veya bilirkişiye yaptırılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre maddi olayda 

değişiklik olabilecektir. 

6- Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29'uncu maddesinin 3'üncü 

fıkrasında, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı 

aşılmamak şartıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme 

döneminde kullanılabileceği hükmü yer almış olup; buna göre, indirim hakkının, 

ilgili belgelerin anılan süre içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi koşuluyla 

kullanılması olanaklı bulunmaktadır. Oysa; inceleme elemanına ibraz edilmeyen 

defterlerdeki kayıtların yasada öngörülen süre içerisinde yapıldığının, bu sürenin 

sona ermesinden sonra, mahkemece tespiti de olanaksızdır. 

Görüldüğü üzere, bir önceki karardan farklı olarak bu kararda, vergi 

yükümlülerinin inceleme aşamasında ibraz etmedikleri defter ve belgelerinin, 

yargılama aşamasında yükümlü lehine karara dayanak olamayacakları, diğer bir 

deyişle geçerli delil olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Karar oyçokluğu ile verilmiştir. Karşı oy gerekçelerini ise aşağıdaki şekilde 

özetlemek mümkündür: 

1- Vergi yükümlüsünün katma değer vergisi indirimi hakkını elde 

edebilmesi, yüklenilen vergi olarak indirim konusu yapılan verginin gerçekte 

yapılmış bir teslime dayandığını ispat etmesini gerektirir. Bu ispat yükü ise, 

indirimin belgelenmesi ile mümkün olduğundan, söz konusu belgelerin yargılama 

sırasında da ibraz edilebileceği kabul edilmelidir. İndirim konusu yapılan vergilerin 

yüklenilmemiş vergiler olduğuna ilişkin saptamalar, vergilendirmenin yapıldığı 

tarihe kadar tamamlanmış vergi incelemeleri ve diğer denetim araçları kapsamında 

vergi idaresinde bulunmaktadır. İndirim konusu yapılan vergilerin gösterildiği fatura 

ve benzeri harcama belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterler ise davacıdadır. 

Vergilendirmenin hukuka uygunluğu konusundaki saptamanın yapılması ise 

taraflarda bulunan delillerin bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle 

yükümlünün defter ve belgelerini yargılama aşamasında da sunabilmesi, bu defter ve 

belgelerin vergi idaresine de bildirilerek, görüş ve itirazlarını ileri sürmesine olanak 

tanınması gerekir. 

2- İncelenen davanın çözümü, indirim konusu yapılan vergilere ait 

faturaların yevmiye defterine kayıtlı olup olmadığı ve faturalarda gösterilen vergi 

varsa gerçekten yapılmış bir teslimi ifade edip etmediğinin tespitini gerektirdiğinden 

ve vergilendirmenin yapılmasından önceki bu tespitler vergi idaresinde olduğundan, 

dosyaya sunulan defter ve belgeler hakkında vergi idaresinin bilgi ve tespitlerine 

başvurulması şarttır. 

3- Defter kayıtlarının sonradan tamamlanması, vergi idaresine ibraz 

süresi içinde de sağlanabileceği göz önüne alındığında, bu yöndeki bir kuşkunun 

davanın çözümüne etkili olmayacağı açıktır.  

Biz de karşı görüş oyundaki gerekçelere katılmakta, Danıştay Vergi Dava 

Daireleri Kurulu’nun oyçokluğuyla verdiği kararını isabetli bulmamaktayız. Bu 

görüşümüzün gerekçelerine geçmeden önce belirtmek gerekir ki Danıştay yukarıdaki 

içtihadını sürdürmüştür, yani Danıştay’ın bu konudaki güncel yaklaşımı, inceleme 
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aşamasında ibraz edilmeyip, yargılama aşamasında sunulan defter ve belgelerin 

mahkemece ya da bilirkişi marifetiyle incelenmesinin idareye tanınan yetki ve 

görevlerin kullanılması yani “idarenin yerine geçilmesi” anlamına geldiği 

yönündedir
301

.  

Diğer yandan, Danıştay 4.Dairesi inceleme elemanına sunulmayan, daha 

sonra yargılama aşamasında ibraz edilen delillerin incelenmesini güncel kararlarında 

kabul etmektedir
302

. 

Öncelikle re’sen araştırma görevinin sınırları açısından içtihatlarda var olan 

çelişkinin adil yargılama ilkesine aykırılığını vurgulamak istiyoruz. Şöyle ki, şayet 

re’sen araştırma ilkesinin, yargılama aşamasında mutlak biçimde kullanılması 

gerektiği kabul edilirse, bu durumda bu yetkinin idare lehine değil, silahların eşitliği 

ilkesine uygun olarak kullanılması gerekir. Yani, vergi mahkemesinin re’sen 

araştırma yetkisinin idarenin eksik bıraktığı incelemeleri tamamlamasını gerektirdiği, 

ancak yükümlünün vergilendirme sürecinde ibraz etmediği defter ve belgelerin 

incelenmesini gerekli kılmadığı kabul edilemez. 

Re’sen araştırma ilkesinin hukukilik denetimi ile sınırlı olduğu kabul edilirse, 

mahkemenin idarenin yerine geçerek eksik araştırmayı yargılama aşamasında 

tamamlaması kabul edilmemelidir. Kanımızca, bu konuda Anayasa’da ve İYUK’taki 

hükümler açıktır ve yok sayılamaz; re’sen araştırma ilkesi yerindelik denetimi ve 

idarenin yerine geçme yasakları ile sınırlıdır. Somut olayda idare tarafından 

araştırılması gereken olayların mahkemece araştırılması, diğer bir deyişle idarenin 

eksik bıraktığı hususların tamamlanması “idarenin yerine geçme” anlamına gelir ve 

re’sen araştırmanın kapsamını aşar. Yapılan araştırma, vergi idaresinin idari aşamada 

yaptığı araştırmanın hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi için gereken 

verilere yönelik olmalıdır.  

                                                           
301

  Dnş.VDDK, E.2014/14, K.2013/6262, 24.09.2013; Hiçbir mücbir sebep bulunmaksızın defter ve 

belgelerini incelemeye ibraz etmeyen yükümlünün yapılan KDV indirimlerinin reddedilmesi 

suretiyle yapılan tarhiyatlara karşı açılan davalarda sunulan defter ve belgelerin mahkemece 

incelenmemesi gerektiği hakkında: Dnş.VDDK, E.2013/214, K.2014/208, 09.04.2014. 
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  Dnş.4.D., E.2013/2352, K.2014/566, 14.10.2014; Dnş.4.D., E.2013/8918, K.2014/7193, 
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Aksi yöndeki kabul, vergi idaresinin ispat yükünün varlığını işlevsiz kılarak, 

daha önce söylediğimiz gibi vergi idaresini idari aşamada gevşek ve özensiz 

davranmaya yönlendirme gibi tehlikeli bir olasılığa yol açabilir. Zira bu durumda, 

idarenin eksik yaptığı araştırma -şayet vergi yükümlüsü hak arama özgürlüğünü 

kullanır ve vergisel işlem uyuşmazlık konusu olursa- mahkeme tarafından 

tamamlanacaktır. 

Öte yandan, yargılama sırasında ortaya çıkmış ve uyuşmazlığın çözümü 

açısından hukuksal değer taşıyan delillerin mahkemece incelenmemesi de 

mahkemenin “eksik inceleme” yaptığı anlamına gelir. Buradaki denge; mahkemenin 

gerekli delilleri, uyuşmazlık konusu işlemin hukuka uygun olup olmadığının 

denetlenmesi ile sınırlı olarak incelemesi ile çözümlenebilecektir.  

Yargılama sırasında ortaya çıkmış bir delilin, sonradan ortaya çıkmış 

olmasının idarenin eksik incelemesinden kaynaklanmadığı anlaşılmışsa, kanımızca 

bu delilin mahkemece incelenmesi “idarenin yerine geçme” anlamına gelmeyecektir. 

Zira bu durumda idarenin eksik incelemesinin tamamlanması söz konusu değildir.  

Bizim görüşümüz doğrultusunda verilen bir Danıştay kararında; mal alışları 

nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin indirim ve iade konusu yapılabilmesi 

için faturaların gerçek bir mal alım satımı karşılığı düzenlenmesi gerektiğinden, 

Vergi Mahkemesince yükümlü şirketin 1996 yılında mal alımında bulunduğu kişi ve 

şirketler hakkında düzenlenen vergi inceleme raporları ve tespitler incelenerek ve bu 

kişi ve şirketlerin adlarına cezalı tarhiyat yapılıp yapılmadığı, bunlara karşı dava 

açılıp açılmadığı hususları araştırılarak düzenledikleri faturaların sahte ve 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olup olmadıklarının tespitinin yapılması ve bu 

incelemenin sonucuna göre şayet varsa sahte olduğu tespit edilen faturaların katma 

değer vergisi indiriminin reddi, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olmadığı 

tespit edilen faturaların katma değer vergisi indiriminin kabulü icap ederken, bu 

inceleme yapılmadan cezalı tarhiyatın terkinine ilişkin kararda isabet 

görülmemiştir
303

. 
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Yukarıda belirttiğimiz üzere, yargılama aşamasında ibraz edilen defter ve 

belgelerin vergi mahkemesi tarafından incelenebileceğini, bunun idarenin yerine 

geçme ya da yerindelik denetimi olarak nitelendirilmeyeceğini düşünmekteyiz. Bu 

düşüncemiz, ilk bakışta sanılabileceğinin aksine, vergi mahkemesinin re’sen 

araştırma yetki ve görevinin hukuka uygunluk denetimiyle sınırlı olduğu yönündeki 

temel görüşümüzle çelişkili değildir. Zira mahkemenin re’sen araştırma yetki ve 

görevini sınırlayan idarenin yerine geçme ve yerindelik denetimi yasağıdır. İdarenin 

yerine geçme ya da yerindelik denetiminin özü, vergi idaresine özgü olan yetkileri 

kullanarak karar vermektir. Diğer bir deyişle, vergi idaresinin araştırmasının eksik 

olduğunu saptadıktan sonra, bu araştırmanın tamamlanması için gerekli yol ve 

yöntemlerin belirlenmesi, araştırmanın yapılması ve hatta matrahın saptanması gibi 

faaliyetler bu kapsamdadır. Oysa vergi yükümlüsü tarafından sunulan defter ve 

belgeler delil niteliğindedir ve yükümlünün ispat hakkı gereğince, mahkemece göz 

önüne alınmaları şarttır. Defter ve belgelerin incelemeye yetkili kişilere ibrazının 

yükümlünün ödevlerinden biri olması ve bu ödeve uyulmamasının idari ve cezai 

açıdan çeşitli yaptırımlara tabi olması, defter ve belgelerin delil niteliğini ortadan 

kaldırmamaktadır. Delillerin incelenmesinin mahkemenin hukuka uygunluk denetimi 

kapsamında görev ve yetki alanında olduğu hususu ise açıklanmaya muhtaç değildir. 

Uyuşmazlığı çözecek nitelikte delillerin incelenmemesi, kararı hukuka aykırı 

hale getirecektir. Dava avacıdan incelenmek üzere defter ve belgelerin ibrazı 

istenildiği halde, kaybolduğu belirtilerek ibraz edilmemiş, inceleme elemanınca 

mevcut işletme defteri ve katma değer vergisi beyannameleri yeterli görülmeyerek, 

salt aynı vergi dairesine kayıtlı, aynı işi yapan ve emsal olduğu iddia olunan 

mükelleflerin beyanlarının ortalamasının alınması suretiyle matrah takdir edilmiştir. 

Yükümlü, inceleme raporunda belirtilen kişilerin kendisine emsal 

olamayacağını, tanınmış ve iş kapasiteleri geniş olan bu kişiler yerine dilekçesinde 

belirtilen ve aynı sokakta faaliyet gösteren kendi kurumundaki altı mükellefin emsal 

alınması gerektiğini, sonradan bulduğu defter ve belgelerin mahkemece incelenmesi 

ile inceleme elemanın gösterdiği kişilerin emsal olamayacağının anlaşılacağını iddia 

etmiştir. 
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Danıştay da, inceleme sırasında kaybettiği iddiasıyla inceleme elamanına 

ibraz edemediği defterlerini sonradan bularak, mahkemeye ibraz eden davacının, 

re`sen takdir edilen matraha esas alınan yükümlülerin kendisine emsal 

alınamayacağının bu defterlerin incelenmesiyle ortaya çıkacağı iddiasının yukarıdaki 

hüküm uyarınca mahkemece göz önüne alınması ve incelenmesi gerektiğinden yasal 

olanak bulunmadığı gerekçesiyle incelenmemesinde isabet bulamamıştır
304

.  

Görüldüğü üzere, yükümlü inceleme raporunda belirtilen kişilerin kendisine 

emsal olamayacağı yönündeki iddiasını kanıtlamak için, söz konusu defter ve 

belgelerini sunmaktadır. Dolayısıyla tarh işleminin hukuka uygun olup olmadığının 

anlaşılabilmesi için, yargılama aşamasında sunulmuş olan defter ve belgelerin 

mahkemece incelenmesi gerekir. Bu husus yerindelik denetimine değil, hukuka 

uygunluk denetimine ilişkindir. 

Bu nedenle söz konusu Danıştay kararının isabetli olduğu düşüncesindeyiz. 

Ancak burada silahların eşitliği ilkesine uygun olarak, vergi idaresi yükümlü 

tarafından sunulan defter ve belgelerden haberdar edilmeli, böylece, bu yeni delillere 

ilişkin iddia ve savunma yapabilmesi mümkün kılınmalıdır.  

Davalı taraf olan vergi idaresine yapılan bu bildirim, vergi idaresinin dava 

dosyasına sunulan delilleri görerek cevap vermesini, gerek görüldüğünde yargı 

yerinin izni ile örnekler almasını ve karşı delil sunmasını olanaklı kılacaktır. 

Dosyaya her iki tarafın sunacağı delillerin gerektirdiği durum gözetilerek yargı yeri 

tarafından hüküm kurulacaktır. 

Bu yöndeki bir Danıştay kararında, her ne kadar istenilen defter ve belgeler 

idarece de mücbir sebep olarak kabul edilen yangın dolayısıyla ibraz edilememiş ise 

de bu durumun, yalnızca, yanan yasal defterlerin ibrazını olanaksız kılabilecek 

nitelikte bulunduğundan, basiretli davranmak zorunda olan vergi yükümlüsünün 

indirimde kullandığı belgelerinin örneklerini, düzenleyen firma ve kişilerden temin 

ederek, ibrazına engel olmadığını belirtmiştir. Nitekim; davada da davacı tarafından, 

söz konusu belgelerin bazıları ilgili kişi ve kuruluşlardan temin edilerek, dosyaya 
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ibraz olunmuştur. Ancak bu belgelerin, idarece incelenmelerine olanak tanınmadan, 

karara esas alınması uygun bulunmamıştır
305

.  

Yükümlünün ispat yükünü yerine getirmediği hallerde de Danıştay kararları 

birbirinden farklı yönde olmuştur. Örneğin, Danıştay, yükümlünün KDV 

indiriminden yararlanıp yararlanmayacağının yargılama aşamasında 

saptanamayacağını, zira faturaların gerçeği yansıttığının vergi inceleme 

elemanlarınca saptanması gerektiğini, ayrıca yükümlünün somut olayda yalnızca 

kasa defteri ile alış-satış faturalarını ibraz etmesinin yeterli olmadığını belirtmiştir
306

. 

Görüldüğü üzere, Danıştay, yükümlünün ispat yükünü yerine getiremediği 

gerekçesiyle aleyhine karar vermiştir. İndirim talebinin haklı olup olmadığının 

mahkemenin re’sen araştırmasını ve gerekli diğer defter ve belgeleri yükümlüden 

talep etmesini istememiştir.  

Bu karara katılamıyoruz. Zira şayet uyuşmazlığın çözülmesi yükümlünün 

kasa defteri ile alış-satış faturaları dışındaki defter ve belgelerinin incelenmesini 

gerektiriyorsa, mahkemenin bu incelemeyi yapmadan karar vermemesi gerekir. Zira 

re’sen araştırma görevi, mahkemenin, taraflardan ve 3.kişilerden ilgili bilgi ve 

belgeleri temin etmesini gerektirir. Ayrıca yükümlülerin KDV indiriminden 

yararlanıp yararlanamayacağının yargılama aşamasında saptanamayacağının 

belirtilmesi, idarenin yükümlünün vergi indirimi hakkına ilişkin tüm tasarruflarını 

yargı denetimi dışında bırakmak anlamına gelir. Yükümlünün KDV indirimi 

talebinin hukuka uygun olup olmadığı elbette yargılama aşamasında da 

incelenmelidir. Bu incelemenin “idarenin yerine geçme” olarak anlaşılmaması 

gerektiği düşüncesindeyiz. 

Bizim yaklaşımımıza uygun olan bir diğer karara göre vergi mahkemesi, 

defter ve belgelerinin zayi olduğunu iddia eden yükümlüden KDV indirimine ilişkin 

belgeleri mal aldığı kuruluşlardan temin ederek mahkemeye ibraz etmesini 

istemeliydi. Bunun yanında, şirket el defterinde bulunan kayıtlı çekin de KDV 
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indirimi bakımından dikkate alınması gerekmekteydi
307

. Bu kararda bir önceki 

karardan farklı olarak, re’sen araştırma ilkesi vasıtasıyla yükümlünün ispat hakkının 

kullanılması sağlanmıştır. Yükümlünün talep edilen bilgi ve belgeleri temin 

etmemesi halinde ise, ispat yükü yasadaki özel hüküm gereğince yükümlüye 

düştüğünden, karar yükümlünün aleyhine olacaktı. 

Ancak, inceleme aşamasında haklı neden bulunmaksızın sunulmamış olan 

delillerin yargılama aşamasında ibraz edilebileceği yönündeki görüşümüz ilk derece 

yargılaması ile sınırlıdır. Zira kanun yolu denetiminde yeni delil sunulması halinde 

kural olarak, kanun yolunun varlık amacına aykırılık ve yargılamanın ölçüsüz 

biçimde uzaması tehlikesi belirebilir. Zira delil gösterme hakkının süresiz olduğu 

kabul edilirse, kanun yolu denetiminde yeni delil hakkında yapılan değerlendirme 

üzerine ilk derece mahkemesinin vereceği hüküm de tekrar değerlendirilmek zorunda 

kalacaktır. 

Diğer yandan tarafların kanun yolu aşamasında sunduğu delil, olayın gerçek 

mahiyetinin ortaya çıkmasına etkili olması yanında özellikle daha önce ortaya 

çıkarılması mümkün olmayan bir delilse, kabul edilmelidir. Sunulan delilin bu amaca 

hizmet etmemesi halinde ise makul sürede yargılama ilkesi gereğince, delilin 

kabulünün gerekli olmadığı görüşündeyiz. 

Nitekim Danıştay bir kararında gerek inceleme elemanına gerekse vergi 

mahkemesine sunulmayan, 29 faturanın iptal edildiğine ilişkin temyiz aşamasında 

ibraz edilen noter tasdikli suretlerin asıllarının mahkemece istenilerek 

incelenmesinden sonra karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir
308

.  

Sonuç olarak, yukarıda örneklerine yer verilen Danıştay kararlarında ispat 

kurallarının uygulanması ve re’sen araştırma yetkisinin kullanılması arasındaki 

dengenin kurulamadığı, bunun sonucu olarak farklı dairelerin ya da aynı dairelerin 

farklı kararlarının çelişkili olduğu gözlemlenmektedir. 
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Bizim görüşümüz, hukuka uygunluk denetimi kapsamında gerekli re’sen 

araştırmanın mahkemece yapılması, bu bağlamda özellikle yükümlünün ispat 

hakkının yerine getirilmesinin sağlanması, idari aşamada vergi idaresince 

yükümlünün lehine ya da aleyhine eksik araştırma ya da hatalar yapılması 

durumunda, yargılama aşamasında idarenin ispat yükünü yerine getirmediği 

gerekçesiyle idari işlemin iptal edilmesi gerektiği yönündedir
309

. Yargı yerini 

idarenin açıklarını kapatacak bir üst organ benzeri bir konuma getiren söz konusu 

kararların bir hukuk devletinde kabul edilebilir olmadığı görüşündeyiz. 

2.1.4.3. HAYATIN OLAĞAN AKIŞI ÖLÇÜTÜ 

(KARİNESİ) BAKIMINDAN 

VUK’un 3’üncü maddesinin B fıkrasının 3’üncü bendi gereğince; ispat yükü 

iktisadi, ticari ve teknik icaplar ile normal ve mutad durumun aksini ispat yükü 

düşmekte ise de yargılama sırasında re’sen araştırma ilkesi söz konusu ispat yükü 

kuralının uygulanmasını engelleyebilmektedir. 

Bu konuda da Danıştay kararlarında bir birlik olmadığını öncelikle söylemek 

gerekir.  

Bazı kararlarda, somut olayın hayatın olağan akışına uygun olmadığını, 

mahkemenin re’sen araştırması gerektiği belirtilmiştir. Örneğin, Danıştay Vergi 

Dava Daireleri (Genel) Kurulu bir kararında; taraflar arasında uyuşmazlık doğuran 

tarhiyatın, yükümlünün defter ve belgelerinde gösterdiği dokuma tezgâhı fiyatlarının, 

imal ve satışı yapılan tezgahlara teknik, fonksiyonel ve ekonomik açıdan 

benzemediği için tarhiyata bu fiyatların esas alınamayacağına ilişkin iddialarının 

doğruluk derecesi yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmaksızın sonuca ulaşılması 
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  Krş. “Bu yönde bir karar, vergi mahkemelerince yapılması gereken incelemenin, vergi 
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ve bu tür incelemenin yargı yerinin idarenin yerine geçmesine yol açacağı görüşüyle 

verilen direnme kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır
310

. 

Bir diğer olayda, davacı kurumun POS cihazı kullanarak kredi kartı ile 

yaptığı satışları hasılat olarak defterlerine kaydetmediği iddiasıyla tarhiyat 

yapılmıştır. Davacı, söz konusu kredi kartı kullanımlarının büyük bölümünün 

satışlara ilişkin olmadığını, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla annesi, babası, 

kendisi ve kardeşinin kredi kartlarını kullandığını ileri sürerek dava açmıştır. Vergi 

Mahkemesince, inceleme aşamasında öne sürülmeyen bu hususun, dava aşamasında 

tarhiyata dayanak teşkil eden inceleme yönteminden hareketle doğruluğunun tespit 

olanağı bulunmadığı gerekçesiyle bu iddia kabul edilmeyerek cezalı vergi aslına 

yönelik dava reddedilmiştir. Oysa Danıştay, kredi kartı ile satış yapıldığı iddia edilen 

işlemlerin yakın akrabalara yapılmasının mutad olmadığını belirterek, bu durumun 

vergi mahkemesince incelenmemiş olması nedeniyle kararı bozmuştur. 

Bazı kararlarda ise, ispat yükü hayatın olağan akışı karinesine aykırı iddiada 

bulunana yüklenmiştir. Örneğin, yükümlünün aktifinde kayıtlı otobüsü satış tutarı 

olarak faturada gösterdiği değerin gerçek piyasa değerinden düşük olmak yanında, 

kasko sigorta kıymetinden de beş kat daha düşük olduğu gerekçesiyle yapılan 

vergilendirme bakımından, iktisadi ve ticari icaplara uygun düşmeyen durumu ispat 

yükünün davacı yükümlüye düştüğü sonucuna varılmıştır. Yükümlü, faturada 

gösterilen değerin gerçek piyasa kıymeti olduğunu veya bu kıymeti düşüren haklı 

nedenlerini ispatlamalıdır
311

. 

Sonuç olarak görüşümüz, öncelikle re’sen araştırma ilkesinin uygulanması; 

belirsizlik halinde ise ispat yükü kurallarına başvurulması gerektiği yönündedir. 

                                                           
310

  Dnş.VDDGK, E.1995/209, K.1997/124, 21.02.1997. 
311

  Dnş.4.D., E.1997/3440, K.1993/3566, 13.10.1998 
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2.1.5. ÖZEL İSPAT YÜKÜ KURALLARI 

2.1.5.1. TÜRK HUKUKUNDA 

2.1.5.1.1. İspat Yükünün Özel Kurallarla Düzenlenmesi 

Türk vergi hukukunda ispat yüküne ilişkin genel kurallar VUK’ta 

düzenlenmiş ve yargısal içtihatlar ile tamamlayıcı ölçütler getirilmiş iken, ispat 

yüküne ilişkin özel kuralları gerek genel yasalarda gerekse bireysel vergi yasalarında 

tespit etmek mümkündür.  

2.1.5.1.1.1. Bireysel Vergi Yasalarında Yer Alan Özel İspat 

Yükü Kuralları 

Bu özel kurallardan biri Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34’üncü 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme, yükümlülerin beyanlarına doğruluk 

karinesinin kabul edilmediği ve beyanlarının doğruluğunu ispat yükünün vergi 

yükümlüsüne düştüğü hallerden birini oluşturmaktadır. Zira yükümlü indirim hakkını 

elde edebilmek için, vergi beyannamesinde yazılı bilgilerin doğruluğunu, yani gerçek 

mahiyete uygun olduğunu, yasal defter ve belgeler ile kanıtlamalıdır. Bu durumda 

katma değer vergisi indirimi hakkı bulunduğunu iddia eden davacı yükümlü, 

indirimlerin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu ve 34’üncü maddelerine 

uygun olarak yapıldığını ispat yükünü taşımaktadır
312

.  

İspat yükünün vergi yükümlüsü üzerinde bırakılması yanında, ispat araçları 

da sınırlandırılmış, bu yükün ancak yasal defter ve belgelerle yerine getirilebileceği 

hükme bağlanmıştır. 

                                                           
312

  Yükümlülerin katma değer vergisi indiriminden yararlanabilmelerinin ön şartı, kendilerine yapılan 

teslim ve hizmetler ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtması, bir başka anlatımla, 

yükümlü tarafından vergi indirimine konu teşkil eden mallar için gerçekte katma değer vergisinin 

ödenmiş olmasıdır. (Dnş. 9.D., E.2009/6707, K.2012/7630, 26.11.2012);  

      İspat yükü kendisine düşen yükümlüler tarafından ibraz edilebilen fatura ve benzeri vesikalara 

ilişkin katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecek, kural olarak aksi halde indirimler kabul 

edilmeyecektir. Bu açıklamalar karşısında mahkemece öncelikle yükümlülere, emtia alışı yaptığı 

kişi veya kuruluşlardan ihtilaflı yılla ilgili olarak sağlayacağı belgelerin ibrazı için müsait bir süre 

verilmesi, bunun sonucunda ibraz edilen belgelerden davalı vergi dairesi müdürlüğünün de 

haberdar edilmesi suretiyle söz konusu faturaların gerçekten alış yaptığı emtialara ait alış faturaları 

olup olmadığının araştırılması ve gerçek alış faturaları göz önüne alınarak ödenmesi gereken 

verginin tespiti, gerekirse bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılarak varılacak sonuca göre karar 

verilmesi zorunludur (Dnş.9.D., E.1996/2408, K.1997/3047, 14.10.1997). 
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Bu bağlamda, yükümlünün yasal defter ve belgelerini haklı bir nedenle ibraz 

edememesi de ispat yükünü ortadan kaldırmamaktadır. Defter ve belgelerin yükümlü 

tarafından haklı bir nedenle ibraz edilmemiş olması, yükümlüyü defter ve belgeleri 

ibraz etmemenin cezai sonuçlardan korusa da, KDV indirimi hakkına ilişkin ispat ve 

delil gösterme yükü yükümlü üzerinde kalmaya devam edecektir.  

Bu yönde pek çok Danıştay kararına rastlamak mümkündür. 

 Bu kararlarda defter ve belgelerin mücbir sebeple ortadan kalkmış olması 

halinde dahi yükümlünün alış belgelerini temin ederek, indirim hakkını kanıtlaması 

gerektiği belirtilmektedir
313

.  

Bu durumda mahkemece yükümlüye ispat hakkının tanınmış olması önem 

taşımaktadır. Yani, mahkemece davacıdan ya da ilgili kişilerden alış belgeleri 

istenerek, incelenip sonucuna göre karar verilmesinin gerektiği belirtilmelidir
314

. 

Zira yargı kararıyla ortadan kalktığı tespit edilen defter ve belgelerin 

incelemeye ibraz edilememesi yükümlüyü, katma değer vergisi indirimine ilişkin 

koşullardan ikincisi olan "indirim konusu yapılan vergilerin alış belgelerinde ayrıca 

gösterilmiş olmasını" kanıtlama yükünden kurtarmaz. 

Ticari icaplara göre kendisine mal ve hizmet sunan kişi ve kuruluşları bilmek 

durumundaki bir alıcının, gerekli girişimlerde bulunarak emtia alımına ilişkin 

belgelerin varlığını ispat olanağına sahip olduğunun kabulü gerekmektedir. Bu 

                                                           
313

  Defter ve belgeler idarece de mücbir sebep olarak kabul edilen, yangın dolayısıyla ibraz 

edilememiş ise de; bu durum, yalnızca, yanan yasal defterlerin ibrazını olanaksız kılabilecek 

nitelikte bulunduğundan, basiretli davranmak zorunda olan vergi mükellefinin indiriminde 

kullandığı belgelerinin örneklerini, düzenleyen firma ve kişilerden temin ederek, ibrazına engel 

değildir. (Dnş.7.D. E. 2000/6105, K.2001/3521, 19.11.2001). Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel 

Kurulu’nun diğer bir kararına göre de yangında yanması nedeniyle defter ve belgelerin incelemeye 

ibraz edilmemesi halinde, somut bir belgeye dayandırılmadan KDV indiriminin kabul edilmesi 

yazılı belge sisteminin amacına uygun düşmeyecektir. Mahkemenin yükümlüden ilgili belgeleri 

istemesi ve yükümlünün belgeleyemediği vergilere ait indirimlerin kabul edilmemesi gerekir 

(Dnş.VDDGK, E.1998/317, K.1999/279, 14.05.1999). 
314

   Dnş.3.D., E.2006/112, K.2007/222, 01.02.2007. 
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nedenle uyuşmazlığın ilgili olduğu dönemde kimlerden mal alındığının 

hatırlanamadığı şeklindeki cevap, inandırıcı ve haklı bulunmamaktadır
315

.  

Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde somut bir belgeye 

dayandırılmadan katma değer vergisi indiriminin kabul edilmesi, yazılı belge 

sisteminin amacına da uygun düşmeyecektir
316

. 

Özellikle uyuşmazlık konusu mal ya da hizmet alımının tek bir 

kişiden/şirketten yapılmış olduğu açık ise bunların yükümlünün girişimleriyle temin 

edilebileceği ve mahkemeye ibraz edebileceği, yükümlünün ispat yükünü yerine 

getirmek için gerekli olanaklara sahip olduğu, herhangi bir ispat güçlüğünün 

bulunmadığı “şüphesiz” kabul edilmektedir
317

. 

Bu bağlamda, yükümlünün indirimde kullandığı belgelerin örneklerini, 

düzenleyen firma ve kişilerden temin ederek ibraz edebileceğinin kabulü, ticari 

faaliyetle uğraşan yükümlünün basiretli davranmak zorunda olmasıyla da 

açıklanmaktadır
318

.  

                                                           
315

  Dnş.VDDGK, E.1994/91, K.1994/445, 07.12.1993. 
316

  Dnş.VDDGK, E.1998/317, K.1999/279, 14.05.1999. 
317

  Bkz. “Kaldı ki, olayda, yükümlü şirketin akaryakıt alışlarının tamamının ... Ofisi Anonim 

Şirketinden yaptığı anlaşılmış olup, yükümlünün anılan şirket nezdinde yapacağı girişimler 

sonucunda söz konusu emtia alımına ilişkin belgeleri temin ederek ödediği alımlarına ilişkin 

belgeleri ibraz edeceğinde de kuşku bulunmamaktadır.” Dnş.11.D., E.1995/3983, K.1996/765, 

04.03.1996. 
318

 Olayda, her ne kadar istenilen defter ve belgeler idarece de mücbir sebep olarak kabul edilen, 

yangın dolayısıyla ibraz edilememiş ise de; bu durum, yalnızca, yanan yasal defterlerin ibrazını 

olanaksız kılabilecek nitelikte bulunduğundan, basiretli davranmak zorunda olan vergi 

mükellefinin indirimde kullandığı belgelerinin örneklerini, düzenleyen firma ve kişilerden temin 

ederek, ibrazına engel değildir. Nitekim; davada da davacı tarafından, söz konusu belgelerin 

bazıları ilgili kişi ve kuruluşlardan temin edilerek, dosyaya ibraz olunmuştur. Ancak; bu 

belgelerin, idarece incelenmelerine olanak tanınmadan, karara esas alınması da, yukarıda yapılan 

açıklamalara uygun bulunmamaktadır (Dnş.7.D., E.2000/6105, K.2001/3521, 19.11.2001) 

Danıştay, mahkemece ara kararla yükümlüden ilgili alış belgelerinin talep edilerek KDV 

indirimlerinin tespit edilmesi, aksi takdirde ispat edemediği indirimlerin kabul edilmemesi 

gerektiğini belirtmektedir (Dnş.11.D., E.1995/3983, K.1996/765, 04.03.1996). Bu bakımdan, 

yükümlüye verilecek belli bir sürede temin edip ibraz edeceği mal ve hizmet alışlarına ait fatura ve 

benzeri vesikalarının indirim konusu yaptığı katma değer vergisinin tamamını karşılayıp 

karşılamadığı hususunun belirlenmesi ve tespit edilmiş olan matrah farkının, ibraz edilecek alış 

faturaları ve dönem sonu stokları da dikkate alınarak yeniden irdelenip belirlenmesi için bilirkişi 

incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle verilen kararda 

isabet görülmemiştir. (Dnş.9.D.,E.1993/3448, K.1994/1397, 09.03.1994).” 
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Farklı yöndeki bir karara göre ise mücbir sebep hali olmadan defter ve 

belgelerini incelemeye ibraz etmeyerek indirim hakkından yararlanmak için yasal 

koşullardan birini yerine getirmeyen davacı, sonradan Mahkemeye ibraz ettiği 

belgelerde yer alan katma değer vergisini indirim konusu yapamaz
319

. Bu karara, bir 

önceki başlıkta belirttiğimiz gerekçelerle katılamıyoruz. 

Gerçek bir teslime dayanmayan faturalarda gösterilen katma değer vergisinin 

indirilmesi kabul edilmeyerek yapılan vergilendirmeye karşı açılan davalarda ise, her 

iki tarafın bu işlemlerle ilgili kayıtlarının varlığının yeterli olmadığı kabul 

edilmektedir
320

. Zira katma değer vergisinin indirilebilmesi, teslimin; faturayı 

düzenleyen tarafından, faturada gösterilen konu, birim fiyat ve tutarla ve faturayı 

kayıtlarına dâhil eden tarafa yapılmasına bağlıdır
321

.  

Ancak kanımızca gerçek mahiyetin tespiti genel kurala uygun olarak, vergi 

idaresinin üzerindedir. Yani idare tarhiyatın hukuka uygunluğunu kanıtlamak 

durumundadır.  Diğer bir deyişle, vergi yükümlüsü KDV indirimi hakkı 

bulunduğunu gösteren delilleri ileri sürüp ispat yükünü yerine getirdikten sonra, bu 

durumun aksini, yani aslında teslim edilen herhangi bir mal ya da hizmet 

bulunmadığını ispat yükü vergi idaresinin üzerindedir
322

. İdarenin genel ve soyut 

kanaatleri, varsayımları ya da şüpheleri ise bu olguların ispatı için yeterli değildir.  

                                                           
319

  Dnş.4.D., E.2008/3231, K.2010/5199, 21.10.2010) 
320

  Dnş. VDDK, E.2007/697, K.2009/111, 20.03.2009 
321

  Davacı şirketin katma değer vergisi indiriminde kullandığı ...İnşaat Madencilik Nakliye Gıda 

Otomotiv Sanayi Limited Şirketi tarafından düzenlenen üç adet faturanın satıcı firmada kalan 

nüshalarında 90.000.000 - lira, 50.000.000.- lira ve 77.500.000.- lira olarak yer alan tutarların, 

davacı şirkette bulunan asıllarında, 900.000.000.-lira, 550.000.000.- lira ve 777.500.000.- lira 

olarak yer aldığı açık olduğundan ve içeriği itibarıyla yanıltıcı nitelikteki bu faturaların da katma 

değer vergisi indirimine konu edilmesine olanak bulunmadığından, tarhiyatın somut veriler ortaya 

konulmadan, varsayıma dayalı olarak yapıldığından bahisle terkini yolunda verilen vergi 

mahkemesi ısrar kararı hukuka uygun görülmemiştir (Dnş.VDDGK, E.2003/70, K.2003/432, 

12.12.2003). 
322

  Yükümlüye fatura düzenleyen ...isimli şahıs hakkında yapılan tespitlerden; bilinen işyeri adresini 

bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeden terk ettiğinin işyeri bekçisi nezdinde düzenlenen 

tutanak ile saptandığı, 1996 yılı katma değer vergisi beyannamelerinde matrah beyan etmediği, 

hayat standardı esasına göre belirlenen gelir vergisini ödemediği anlaşılmakta olup, davacı şirkete 

düzenlediği 20.8.1996 tarihli faturanın gerçek bir ticari ilişki sonucu düzenlenmediği sonucuna 

ulaşıldığından, bu faturanın katma değer vergisi indirimine konu edilmemesi gerekmektedir 

(Dnş.VDDGK, E.2003/70, K.2003/432, 12.12.2003). 
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Her ne kadar defter ve belgelerin mücbir sebeple ibraz edilememesinin KDV 

indirimi hakkını ispat yükünü ortadan kaldırmadığı genel kabul görse de, bu genel 

kabulden farklı bir Danıştay kararına da rastlanmıştır. Bu kararda, defter ve 

belgelerin mücbir sebebin gerçekleştiği tarihten uzun bir süre sonra istenildiği olayda 

yükümlünün defter ve belgelerin elinden çıkması açısından kusurunun bulunmaması 

kararın lehine verilmesine yol açmıştır
323

. Olayda yükümlü uyuşmazlık dönemine 

ilişkin defter ve belgelerini bindiği ticari takside unutmak suretiyle iradesi dışında 

elinden çıktığını olaydan hemen sonra aldığı mahkeme kararıyla kanıtlamıştır. 

Yükümlünün defter ve belgelerinin bu ilamdan yaklaşık dört yıl sonra istenmesi 

karşısında yükümlünün bilerek ve isteyerek bu duruma sebebiyet vermediği 

kanaatine ulaşıldığından olayda mücbir sebebin gerçekleştiği kabul edilerek, 

mahkemenin KDV indirimlerini yükümlünün defter ve belgeleriyle kanıtlamasını 

istemesi hukuka aykırı bulunmuştur. Görüldüğü üzere bu kararda Danıştay delilleri 

değerlendirirken, yükümlünün mücbir sebebin varlığını kanıtlamış olmasını, defter 

ve belgeleri istenildiğinde ibraz edememesi bakımından kusurunun bulunmamasını 

dikkate almış ve mevcut yaklaşımından farklı bir sonuca varmıştır. Zira defter ve 

belgelerini sunamayan vergi yükümlüsünün, indirim hakkını alış belgeleri ile 

kanıtlaması da istenilmemiştir.  

Vergi idaresi de yükümlünün indirim konusu yaptığı katma değer vergisine 

ilişkin belgelerin gerçeği yansıtmadığı yolunda bir tespitte bulunmadığından tarhiyat 

hukuka aykırı bulunmuştur. 

Bu bağlamda vergi idaresinin, defter ve belgelerin ticari takside unutulduğu 

iddiasının ticari ve teknik icaplara uymadığı yönündeki gerekçesine de itibar 

edilmemiştir. Zira yükümlü, normal ve olağan olmayan bu durumu mahkeme kararı 

ile kanıtlamıştır. Özellikle kararın incelemeden 4 yıl önce verilmiş olması 

yükümlünün iddiasının “güvenilir” bulunması açısından önemli olmuştur. 

Kanımızca bu karar ispat yükünün paylaştırılmasında sorumluluk alanı 

kuramına uygundur. Zira yükümlü mücbir sebebin varlığını, defter ve belgeleri 

sunmasının olanaksız olduğunu ve olayda iyiniyetli olduğunu kanıtlamıştır. Ancak 

                                                           
323

  Dnş.9.D., E.2003/1222, K.2005/224, 09.02.2005. 
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bu kararın, ilgili özel ispat yükü kuralı ve Danıştay’ın konuya ilişkin diğer 

kararlarıyla çeliştiğini belirtmek gerekmektedir. 

Bireysel vergi yasalarında ispat yükü aynı zamanda karineler yoluyla da 

düzenlenmiş olup, aşağıda ayrıca incelenecektir. 

2.1.5.1.1.2.Genel Vergi Yasalarında Yer Alan Özel İspat Yükü 

Kuralları 

2.1.5.1.1.2.1. Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Özel İspat 

Yükü Kuralları 

VUK’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “kanuni temsilcilerin 

sorumluluğu” düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kanuni temsilcinin sorumlu 

tutulabilmesi için, kanuni temsilcinin kendisine düşen ödevleri yerine getirmemesi 

nedeniyle alacağın temsil olunan küçük ya da kısıtlının malvarlığından tamamen 

veya kısmen tahsil edilememiş olması gerekmektedir.  

Söz konusu hüküm, 3505 Sayılı Kanun’la
324

 değişmeden önce, hükümde 

“kast ve ihmal” sözcükleri de yer almaktaydı
325

. Bu değişiklik öğretide iki ayrı 

şekilde yorumlanmıştır: 

1- Birinci görüşe göre, bu değişiklik sonucunda söz konusu kanuni 

temsilcilerin sorumluluğu, “kusursuz sorumluluk” niteliği kazanmıştır
326

.  

2- İkinci görüşe göre, bu değişiklikle kanuni temsilci aleyhine “kusur 

karinesi” kabul edilmiştir. Temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerinin tamamen veya 

kısmen yerine getirilmemiş olması, bu ödevleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde 

yerine getirmekle yükümlü kanuni temsilcinin kusurunun göstergesidir. Bu durumda 

vergi idaresinin kanuni temsilciye başvurması için “kusurlu” olup olmadığını 

                                                           
324

  10.12.1998 tarih ve 20015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
325

 İlgili fıkra, değişiklikten önce, “Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri kasıt ve ihmalleriyle yerine 

getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya 

kısmen alınamayan vergi alacakları, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından 

alınır…” şeklindeydi. 
326

  Osman Selim KOCAHANOĞLU, Gerekçeli Açıklamalı Türk Vergi Kanunları, 13.Bası, 

İstanbul, Temel, s.298-299; Tuğrul ÖZSÜT, “3505 Sayılı Kanun ile VUK’ta Yapılan 

Değişiklikler”, Vergi Dünyası, S.90, Şubat 1989, s.38. 
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değerlendirmesi gerekmeyecek, ayrıca bir uyuşmazlık halinde de kusurlu olmadığını 

ispat yükü kanuni temsilciye düşecektir
327

. 

Biz de bu maddede düzenlenen sorumluluk tipinin kusur sorumluluğu olduğu 

görüşündeyiz. Kanuni temsilcinin bu madde çerçevesinde sorumlu tutularak 

hakkında yapılan tarhiyata karşı açacağı davada, kanuni temsilcinin sorumluluğuna 

başvurmanın şartlarını ispat yükü vergi idaresindeyken, ödevlerin yerine 

getirilmemesinde kusursuz olduğunu ispat yükü kanuni temsilciye düşer
328

.  

Söz konusu değişikliğin yer aldığı 3505 Sayılı Kanun’un genel gerekçesinde 

yer alan sübjektif amacın vergi yükümlü ve sorumluları aleyhine “kötüye kullanma 

karinesi” yüklemek olduğunu, ancak yasanın objektif amacının ön planda tutulması 

gerektiğini belirtmiştik. Kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili değişiklik de aynı 

paralelde, kanuni temsilcinin kusurlu olduğunu varsaymaya yöneliktir. Ancak 

kanımızca vergi idaresi her halde, temsilcinin kusurlu eylemi, işlemi ya da ihmali ile 

alacağın yükümlüden/sorumludan tahsil edilememesi arasındaki nedensellik bağını 

ortaya koymalıdır. Kanuni temsilci ise vergi idaresinin bunu kanıtlamasını 

beklemeden, nedensellik bağının bulunmadığını kanıtlayabilir. Örneğin, kendisine 

ödememe talimatı verildiğini ispat eden kişinin, ödenmeyen vergi borcu açısından 

kanuni temsilci olarak sorumlu tutulamaması gerekmektedir
329

.  

Bir diğer özel ispat yükü kuralından daha örnek vermek gerekirse, VUK’un 

“mücbir sebeplerle gecikme” başlıklı 15’inci maddesine göre, mücbir sebeplerden 

herhangi birinin bulunması nedeniyle sürelerin işlememesi için, mücbir sebebin 

malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lazımdır. Böylece 

mücbir sebebin varlığını ispat yükü, mücbir sebebin varlığını iddia eden ilgiliye 

yüklenmiştir. Bu kuralın ispat yüküne ilişkin geçerli kuram olduğunu ileri 

                                                           
327

 İrfan BARLASS, Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu, 61; Turgut CANDAN, Kanuni 

Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, Ankara, Maliye ve Hukuk 

Yayınları, 2006,  s.56. 
328

  Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 2014/144 Esas, 2015/29 Karar, 19.03.2015 tarihli Karar’ında 

sorumluluğun “kusur sorumluluğu” niteliğinde olduğu açıkça belirtilmiştir.  

 
329

  Yaşar KARAYALÇIN, “Vergi Hukuku Bakımından Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu”, 

Yaklaşım Dergisi, Yıl:2, Sayı:15, s.(6-8) 
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sürdüğümüz “sorumluluk alanı kuramına” uygun olduğunu düşünmekteyiz. Zira 

vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından sorumluluk vergi yükümlüsünde 

olduğundan, bu ödevlerin yerine getirilmesini engelleyen mücbir sebep de vergi 

yükümlüsü tarafından ispat edilmelidir.   

2.1.5.1.1.2.2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’da Yer Alan Özel İspat Yükü Kuralları 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında kamu 

alacaklarına ilişkin koruma önlemleri ve bazı tahsil işlemleri bakımından özel ispat 

yükü kuralları getirilmiştir. 

Gerçekten, Kanun’un ikinci bölümünde “Amme alacaklarının korunması” 

başlığı altında yer alan teminat isteme
*
, ihtiyati haciz

*
 ve ihtiyati tahakkuk

* 

uygulanması için belirli koşulların gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla bu işlemlere 

karşı dava açılması halinde, ilgili koşulların varlığının vergi idaresince ispatlanması 

gerekecektir. Örneğin, ihtiyati tahakkuk işleminin nedeni olarak teşebbüsün 

muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait olduğu hakkında deliller bulunduğunu 

iddia eden vergi idaresi, bu iddiasını ispatlamalıdır. Bu konuda vergi mahkemesi 

yeterli kanaat edinemezse, karar ispat yükünü taşıyan vergi idaresi aleyhine 

olmalıdır. 

                                                           
*
  Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca, vergi idaresince teminat istenmesi için, VUK’un 344’üncü 

maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359’uncu maddesinde sayılan 

hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması 

gerekir. 
*
  Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca; 1. Kanun’un 9’uncu maddesi gereğince teminat istenmesini 

gerektiren haller mevcut ise, 2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa, 3. Borçlu kaçmışsa veya 

kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 4. Borçludan teminat 

gösterilmesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi kefalet 

teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse, 5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet 

içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuşsa, 6. Hüküm sadır olmuş 

bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısiyle amme davası açılmış ise, 7. İptali 

istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa elden 

çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu Kanun’un 27, 29, 30 uncu maddelerinin 

tatbikını icabettiren haller varsa ihtiyati haciz uygulanabilir. 
*
   Kanun’un 17’inci maddesi uyarınca; 1. 13’üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı 

ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise, 2. Mükellef hakkında 110’uncu madde gereğince 

takibata girişilmişse, 3. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında 

deliller elde edilmişse. 
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Örneğin, davalı idarenin vergi inceleme raporundaki ilk belirlemelere göre 

yükümlü adına ihtiyati haciz uygulayarak teminat istemesi üzerine açılan davada, 

davalı idarenin, borçlunun kaçtığı ya da kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara 

sapması ihtimallerinin bulunduğu hususunda savunma ve tespit yapmadığı ve 

herhangi bir belge de sunmadığı belirtilerek, 6183 Sayılı Kanun’un 13/1 ve 3’üncü 

maddeleri uyarınca tesis edilen işlemlerin iptal edilmesi gerektiğine 

hükmedilmiştir
330

. 

Yapılan haciz işlemine karşı açılan bir davada da “haciz uygulanan evin rayiç 

değeri, davacının toplum içindeki yeri, yaşantısı, aile yapısı, birlikte yaşadığı 

bireylerin sayısı ve evin özellikleri dikkate alınarak haczedilen evin haline münasip 

bir evden daha fazla bir değere sahip olduğu ve satılması halinde borçtan arta kalan 

para ile münasip bir ev alınabileceği hususunda yeterli tespit yapılmadan tesis edilen 

haciz işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiş, karar 

onanmıştır
331

.  

Görüldüğü üzere idarenin haciz işleminin uygulanması için gerekli 

araştırmayı yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği, haczedilen evin yükümlünün 

haline münasip evi olup olmadığını açık biçimde delilleriyle birlikte ortaya 

koymadığı tespit edilerek hukuken sakat işlemin iptali gerektiği belirtilmiştir. Diğer 

bir deyişle re’sen araştırma yetkisiyle idari işlemdeki eksikliğin sonradan 

tamamlanamayacağı kabul edilmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri’nin genel 

yaklaşımından farklı bir karar verdiği görülmektedir. Oysa dava konusu işlemin 

haciz ya da tarh işlemi olmasının, vergi idaresinin eksik bıraktığı araştırmayı 

mahkemenin tamamlamaması gereği bakımından yarattığı herhangi bir farklılık 

yoktur. 

Aynı yöndeki bir diğer kararda, borçlunun evinin haline münasip ya da haline 

münasip bir yerden daha fazla değere sahip olduğunun alacaklı amme idaresince 

tespit edilmesi gerektiği, …olayda ise amme alacaklısı olan davalı idarece bu yönde 

bir tespit yapılmamış olduğu, hacze konu olan evin davacının haline münasip olup 

                                                           
330

  Dnş.4.D., E.2012/791, K.2013/1707, 02.04.2013. 
331

  Dnş.VDDK, E.2012/547, K.2013/547, 13.11.2013. 
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olmadığı hususu açıklığa kavuşturulmadan uygulanan hacze karşı açılan davayı 

reddeden mahkeme kararında yasaya uygunluk bulunmadığına karar verilmiştir”
332

. 

Kararda haczin hukuka uygun olduğunu ispat yükü vergi idaresinin üzerinde 

bırakılmıştır.  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 24’üncü maddesi 

çerçevesinde vergi idaresince Kanun’un 27, 28, 29 ve 30’uncu maddelerinde yazılı 

tasarruf ve muamelelerin iptali için açılan iptal davalarında da söz konusu 

maddelerde yer alan koşulların gerçekleştiğinin idarece ispatlanması gerekir.  

Kanuni temsilcilerin ya da limited şirket müdürlerinin mükerrer 35’inci 

maddede yer alan sorumluluk şartlarının gerçekleştiğini ispat yükü de kanımızca 

vergi idaresine düşmektedir. Yani, kamu alacağının asıl borçludan tahsil 

edilemeyeceğini ya da tahsil edilemeyeceğinin anlaşıldığını idare ispatlamalıdır. 

VUK m.10 bakımından söz konusu olduğu gibi, kanımızca bu maddede yer alan 

sorumluluk da kusur sorumluluğu olup, kusursuzluğun ispat yükü kanuni 

temsilcidedir. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin yakın zaman önce verdiği iptal 

kararında teyit ettiği üzere, uygulamada bu maddede kusursuz sorumluluğun 

düzenlendiği kabul edilmektedir
333

. 

Ödeme emrine karşı açılan davalarda ise ispat yükü kamu borçlusundadır. 

Kanun’un 58’inci maddesi gereğince,  kendisine ödeme emri tebliğ olunan borçlu, 

açacağı davada; böyle bir borcu olmadığını, kısmen ödediğini veya zamanaşımına 

uğradığını ispatlamalıdır. 

Görüldüğü üzere tüm bu hükümler ispat yükünün paylaştırılmasında 

“sorumluluk alanı” kuramına uygundur. Yasanın olayların aydınlatılmasında vergi 

idaresine sorumluluk yüklediği hallerde idare, kamu borçlusuna sorumluluk 

yüklediği hallerde ise borçlu ispat yükünü taşımaktadır.  

                                                           
332

  Dnş.3.D., E.2011/5045, K.2013/6166, 27.12.2013 
333

  Anayasa Mahkemesi’nin 2014/144 Esas, 2015/29 Karar Sayılı, 19.03.2015 Tarihli Kararı. 
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Kamu alacağının ödendiği ise yetkili ve sorumlu memurlar tarafından verilen 

makbuzlar ile tahsil daireleri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına 

yazılarak, imzalanıp mühürlenen tahsile ait kayıtlarla ispat olunmalıdır (m.46). 

Ödeme bakımından ispat yükü kimi zaman kamu borçlusunun, kimi zaman 

ise idarenin üzerindedir. Örneğin yukarıda belirttiğimiz üzere ödeme emrine açılan 

davada borcun ödendiğinin ispat yükü borçluda iken, ödeme nedeniyle tahsil 

zamanaşımının kesildiğini ispat yükü idarededir (m.103). 

2.1.5.1.2. İspat Yükünün Karineler Yoluyla Düzenlenmesi 

Karine, varlığı bilinen olumlu veya olumsuz bir olaydan, diğer bir olumlu ya 

da olumsuz olayın, bir hukuksal durumun varlığı veya yokluğu sonucunun 

çıkarılmasına olanak veren kural” olarak anlamına gelir
334

.  

Vergi hukukunda da varlığı bilinen ya da taraflarca kanıtlanmış olan bir 

olayın, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetlerine 

kanıt olarak kabul edilmesini sağlayan karineler düzenlenmiştir
335

. 

Teknik anlamda karineler yanında varlığı bilinen olumlu veya olumsuz bir 

olay bulunmaksızın, bir hukuksal durumun varlığı veya yokluğu sonucunun 

çıkarıldığı “sözde karineler”den de bahsedilmektedir. Örneğin TMK’nın 3’üncü 

maddesinde yer alan “iyi niyet karinesi” sözde karinedir
336

. Kanımızca 

“suçsuzluk/masumiyet” karinesi de sözde karinelere örnek olarak verilebilir. Zira 

böyle bir sonucun çıkarılmasına elverişli bir olay bulunmaksızın, kişinin masum 

olduğu kabul edilmektedir
337

. Kanımızca suçun kanıtlanmama olayının 

gerçekleşmesinden önce de suçsuzluk karinesi mevcuttur. Zira burada varlığı 

bilinmeyen bir durum, yani suçun kanıtlanamaması söz konusudur. 

Vergi yasalarında düzenlenen yasal karinelerin ispat yüküne etkisi açısından 

öğretide farklı görüşler sunulmuştur.  

                                                           
334

  UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.165. 
335

  SABAN, Aksini İspat, s.7. 
336

  UMAR, YILMAZ, s.168. 
337

  ÖZDİLER KÜÇÜK ise suçsuzluk karinesi bakımından varlığı bilinen olayın “suçun 

kanıtlanamaması” olduğu görüşündedir. ÖZDİLER KÜÇÜK, a.g.e, s.139. 
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Bir görüşe göre yasal karinelerin rolü, bir olayı diğerinin kesin delili saymak 

değil, ispat yükünü bu karineye dayanan kimseden diğerine geçirmektir
338

. Bir diğer 

görüşe göre, yasal karineler ispat yüküne gerçek bir istisnadır. Çünkü karine lehine 

olan taraf o olayı ispat etmekle yükümlü değildir
339

. Başka bir görüşe göre ise 

karinelerin ispat yükünü dağıtıcı bir etkisi yoktur. Karineye dayanan taraf ispat 

yükünden kurtulursa da aksini karşı taraf ispat edebilir
340

.   

Bizim de katıldığımız görüşe göre karinenin varlığı halinde ispat yükünün yer 

değiştireceği doğru bir söylem değildir. Zira ispat yükü üzerine düşen taraf karineden 

yararlanırsa bu kişinin ispat yükü ortadan kalkmaz; ancak ispat konusu değişir. Bu 

durumda karine temeli olayı ispatlaması yeterlidir. Karşı taraf ise karinenin aksini 

ispatlayabilir. Karine temelinin ispatı halinde ortada bir belirsizlik kalmadığından, 

karşı tarafa düşen, ispat yükü değil, delil gösterme yüküdür
341

.  

Karine içeren bir düzenlemede gerçekliği bilinen veya gerçek olduğu kabul 

edilen bir olay, yani “karine temeli” ve bu olay vasıtasıyla ulaşılan bir sonuç, yani 

“karine sonucu” vardır. Dolayısıyla yasal karineye dayanıldığı zaman, ispat yükünü 

taşıyan kimse, somut olay üzerindeki belirsizliği, karine temeli denilen bir başka 

olayın ispatı ile kaldırmaktadır. Bu durumda değişen, yukarıda belirttiğimiz üzere 

aslında ispat konusudur.   

Vergi hukukunda karineyle ispat halinde ispat yükünün yer değiştirmediği, 

ispat konusunun değiştiği transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının 

ispatlanması örneğiyle anlaşılabilir. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapıldığını ispat yükü 

vergi idaresinde olmasına karşın, ispat konusu, yasada (Kurumlar Vergisi Kanunu, 

m.13) belirtilen işlemlerin, kısaca ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı 

biçimde yapılmış olmasıdır. İspat yükü halen vergi idaresinin üzerinde olduğundan, 

vergi idaresinin bu unsurların varlığını somut ve yeterli delille ispatlaması gerekir. 
                                                           
338

  BELGESAY, İsbat Teorisi, s.16. 
339

  KURU, ARSLAN, YILMAZ, a.g.e, s.346-347; TAŞPINAR, a.g.e., s.563. 
340

  İsmail Hakkı KARAFIKIH, “Vasıtalı Deliller”, Sabri Şakir Ansay Armağanı, Ankara, 1964, 

s.178. 
341

  UMAR, YILMAZ, a.g.e, s.173. 
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Örtülü kazanç dağıtımının unsurları olan ilişkili kişi, emsallere uygunluk ve 

maddedeki anlamıyla alım-satımda bulunmak koşullarının bulunmadığı ispat 

edilebilecektir. 

Örneğin yükümlünün; ilişkili kurumlara vadeli akaryakıt satışlarından 

kaynaklı alacaklarına vade farkı uygulamadığının ve uzun süre bu alacakları tahsil 

etmediğinin tespit edilmesi suretiyle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımına ilişkin karine temeli ispat edildiğinden, yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık 

görülmemiştir.
342

” Karine temeli ispat edildiğinden karine sonucu uygulanmış, ortada 

ispat yükünün yer değiştirmesini gerektiren bir belirsizlik kalmamıştır. 

Bir diğer kararda, CAS kayıt sistemi içinde aynı şekilde numaralandırılan 

ancak farklı üreticilerden temin edilen etken maddeler arasında üretim tekniğinden 

ve fiziksel şartlardan kaynaklı fiyat farklılıkları olabileceği anlaşıldığından bu 

hususlar dikkate alınmadan diğer firmalardan alınan etken maddelerin tüm fiziksel 

özelliklerinin aynı olduğu kabul edilip daha düşük fiyatla alım yapılabileceği ileri 

sürülerek eksik inceleme sonucu yapılan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı 

tespit edilmiştir
343

. Yani vergi idaresi ispat yükünü yerine getirememiştir. 

Vergi hukukunda karinelerin düzenlenmesi genellikle iki temel nedene 

dayanmaktadır: 

1- İlgili olayların gerçek mahiyetinin vergi idaresince ispat edilmesinin 

güç olduğu hallerin varlığı.  

Transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye ve sınır ötesi işlemlerin varlığı bu 

nedenle düzenlenen karinelere örnek olarak verilebilir.   

2- Özel olarak bazı işlemlerin ve durumların vergi borcundan kaçmak ya 

da kaçınmak yoluyla kamu alacağını tehlikeye sokmak için yapıldığının kabul 

edilmesi. 

                                                           
342

  Dnş.4.D., E.2013/8275, K.2014/3383, 15.04.2014. 
343

  Dnş.4.D., E.2013/5220, K.2013/7812, 12.11.2013. 
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Vergi hukukunun kötüye kullanılması, bu bağlamda örneğin Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 27, 28, 29 ve 30’uncu maddelerinde 

düzenlenen karineler bu yöndedir. Zira yasa koyucu borçlunun kamu alacağından 

kaçmak amacıyla yaptığı tasarrufların iptal edilmesi için kurallar getirmiştir.  

Karineler, karşı tarafa ispat hakkının tanınp tanınmadığı ölçütüne göre 

sınıflandırılabilir. Zira farklı türdeki karinelerin, ispat hukuku açısından farklı etkileri 

bulunmaktadır. 

Yasal karineler, adi ve kesin karineler olarak ikiye ayrılır. Adi karinelerin aksi 

ispatlanabilirken, kesin karinelerin aksi ispatlanamaz, çürütülemez. Kesin karineler, 

“fiksiyon” ya da “varsayım” terimiyle de adlandırılmaktadır
344

. Bir diğer görüşe göre 

ise karine ile “varsayım” ya da “kanuni varsayım” birbirinden farklı kavramlardır.  

Aksinin iddia ve ispatının mümkün olmadığı kesin yasal karineler, kanımızca 

“gerçek mahiyetin” belirlenmesinin ve delil serbestliğinin esas olduğu vergi 

hukukunun bu nitelikleriyle bağdaşmamaktadır. Üstelik kesin yasal karineler, vergi 

yükümlüsünün ispat ve savunma hakkını da ortadan kaldırmaktadır
345

. 

Buna karşın, çalışmamızın 3.bölümünde açıklayacağımız üzere, vergi 

hukukunda düzenlenen bazı karinelerin kesin mi yoksa adi nitelikte mi olduğu 

konusunda Danıştay kararlarında ve öğretide farklı yaklaşımlar bulunmaktadır.  

Adi yasal karineler ise Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu 

gibi bireysel vergi yasalarında düzenlendiği gibi, VUK’ta düzenlenmiş adi yasal 

karineler de bulunmaktadır. 

Örneğin, çalışmamızda daha önce, ispat yükünün paylaştırılmasına ilişkin 

kuramlar çerçevesinde “hayatın olağan akışı ölçütü ya da karinesi” olarak ifade 

ettiğimiz adi yasal karine, VUK’un 3’üncü maddesinde ifadesini bulmaktadır. Bu 

maddede, olayların iktisadi, ticari, teknik icaplara, normal ve mutad duruma uygun 

                                                           
344

  ÜSTÜNDAĞ, a.g.e.,s.625. 
345

  Janosevic/İsveç, Başvuru No:34619/97, K.T. 23.07.2002, para.101-103. Bu konu, çalışmamızın 

4.bölümünde ayrıca incelenecektir. 
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olarak gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bu karineler, çürütülebilen, yani aksi 

ispatlanabilen (adi) yasal karinelerdir. 

Vergi hukukunda hangi karinelerin düzenlendiğini çalışmamızın üçüncü 

bölümünde, ispat araçları kapsamında detaylı olarak inceleyeceğiz. Bu aşamada Türk 

hukukunda ispat yükünün yasal karineler yoluyla düzenlendiğini, ancak özellikle 

kesin karineler bakımından bu tercihin vergi hukukunun niteliğiyle bağdaşmadığı 

yönündeki görüşümüzü belirtiyoruz. Bu görüşümüz doğrultusunda ve diğer 

nedenlerini de üçüncü bölümde ifade edeceğimiz üzere, öğretide “kesin karine” 

olarak anılabilen bazı karinelerin “adi karine” olarak değerlendirilmesi gerektiği 

kanaatindeyiz. 

2.1.5.1.3. Vergi Cezalarını Gerektiren Olaylar Bakımından 

İspat Yükü Bağlamında Suçsuzluk Karinesi ve Susma Hakkı 

Yukarıda ispat yüküne ilişkin geçerli kuram olduğunu ileri sürdüğümüz 

sorumluluk alanı kuramı gereğince vergi cezalarını gerektiren fiillerin vergi 

idaresince tespit edilmesi gerektiği, dolayısıyla söz konusu cezalara karşı açılan 

davalarda ispat yükünün vergi idaresinde olduğu açıktır. VUK m.364’e göre, vergi 

cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerince veya yoklamaya ve vergi incelemesine 

yetkili olanlar tarafından tesbit olunur. Ancak böyle bir hüküm yer almasaydı dahi 

“vergi cezalarına” ilişkin anayasal ilkeler aynı sonuca varılmasını sağlayacaktı. 

Zira ceza yargılamasına tabi olan vergi suçları yanında, vergi yargılamasına 

tabi olan vergi kabahatleri de T.C. Anayasası’nın 38’inci maddesinin ve İnsan 

Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6’ıncı maddesinin kapsamındadır. Çünkü vergi 

kabahatlerinin yaptırımı yani idari yaptırım niteliğinde olan vergi cezaları gerek 

Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları çerçevesinde Anayasası’nın 38’inci 

maddesinin
346

 gerekse İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin içtihatları çerçevesinde 

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6’ıncı maddesinin
347

 kapsamında kabul 

                                                           
346

  AYM, 11.03.2003 Tarihli 55/8 Sayılı Karar, RG. 16.12.2003, 25318. 
347

  Bkz. Billur YALTI, Vergi Yükümlüsünün Hakları, İstanbul, Beta Yayınevi, 2006, s.103. Vergi 

cezasına ilişkin yargılamada duruşma yapılmamasının adil yargılanma hakkına uygunluk 

bakımından değerlendirilmesine ilişkin olarak bkz. Jussila/Finlandiya, Başvuru No.73053, K.T. 
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edildiğinden, vergi cezalarına ilişkin yargılamalar bu maddelerde yer alan hak ve 

güvenceleri içermektedir/içermelidir
*
. 

Bu bağlamda, T.C. Anayasası’nın suç ve cezalara ilişkin esasları düzenleyen 

38’inci maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince; “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya 

kadar, kimse suçlu sayılamaz”. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6’ıncı 

maddesinin 2’inci fıkrası gereğince de “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu 

yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.” 

Ayrıca yükümlünün kendi aleyhine delil ibrazına zorlanmaması hakkını ifade 

eden “susma hakkı” da suçsuzluk karinesinin tamamlayıcısı olarak düzenlemelerde 

yerini almıştır. Gerek T.C. Anayasası’nda
348

, gerekse İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesi’nde
349

 yer alan susma hakkı, kişinin, kendi aleyhine delil vermeme 

suretiyle, kendi mahkûmiyetinin hazırlanmasına iştirak etmemesi anlamına gelir
350

. 

                                                                                                                                                                     
23.11.2006 (Jussila kararına ilişkin ilk ve kapsamlı inceleme için bkz. Billur YALTI, “İdari Vergi 

Cezası Davalarında Duruşmasız Yargılanma: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihadında 

Bendenoun Kriterlerinden Jussila Kriterlerine”, Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2007, s.(7-20). 

Bendenoun/Fransa (Başvuru No: 12547/86, K.T. 24.02.1984); Janosevic/İsveç, Başvuru 

No:34619/97, K.T. 23.07.2002); Morel/Fransa, Başvuru No:34130/96, K.T.06.06.2000 
*
  Söz konusu hak ve güvencelerden, “ispat hakkı” ile ilgili olanlar çalışmamızın 4’üncü bölümünde 

incelenecektir. 
348

  1982 T.C. Anayasası’nda susma hakkı “suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38’inci maddenin 

5’inci fıkrasındaki “Hiç kimse kendisi ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda 

bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz” şeklindeki hükümden ortaya çıkmaktadır. 

Herkesin kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu 

yolda delil göstermeye zorlanmama, diğer bir deyişle “susma hakkı” Anayasamızda güvence altına 

alınmış durumdadır. Yine, Anayasa’nın 36’ıncı maddesinde, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 

yargılanma hakkına sahiptir” hükmüyle özünde susma hakkını da içeren adil yargılanma hakkı 

düzenlenmiş durumdadır. 
349

  Susma hakkı, birçok uluslararası ve uluslarüstü nitelikte düzenlemeye konu olmuştur. Bunlardan 

ilki İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’dir. Bu Bildirge’ye göre, kişi suçluluğu sabit olana kadar 

masumsa susma hakkına da sahiptir.  

    İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de masumluk karinesinin yanı sıra hiç kimseye işkence, insanlık 

dışı veya onur kırıcı davranış ya da ceza uygulanmayacağını düzenlemiştir. İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesi’nde, susma hakkına yönelik açık, spesifik herhangi bir düzenleme mevcut değildir. 

Ancak İHAS organlarının içtihatlarında belirledikleri üzere, susma hakkı, suç isnadı içeren 

davalara ilişkin olarak, İHAS’ın “adil yargılanma hakkını” düzenleyen 6’ıncı maddesindezımnen 

yer almaktadır (Örn. Bkz. Mah.K., Saunders/Birleşik Krallık, Başvuru no. 19187/91, 17.12.1996, 
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Şüphenin suçlanan kişi lehine olması ilkesi, bireysel menfaat ile toplumun 

menfaatini uzlaştırmak amacına yöneliktir. Masumun mahkûmiyeti halinde bundan 

belirli bir zarar ortaya çıkacağından, suçluluğun şüpheli kalması halinde sanık beraat 

ettirilmelidir. Sanık aslında suçlu idiyse, şüpheden dolayı sanığın beraat 

ettirilmesiyle bu kez toplum bakımından bir zarar ortaya çıkar, zira suçlunun 

cezalandırılması hakkı bundan zarar görmüştür. Fakat bu masumun 

cezalandırılmasında olduğu gibi gerçek bir zarar değil, sadece bir tehlikedir
351

.   

Görüldüğü üzere suçsuzluk karinesinin varlık sebebi, bir suçlunun cezasız 

kalmasının bir masumun cezalandırılmasına tercih edilmesidir. Bu durumda şüphe 

adeta suçsuzluk lehine "maddi delil" sayılır
352

.  

Şüphenin sanığın lehine kabul edilmesi, ispat yükünün iddia makamına 

düşmesi, sanığın susma hakkı gibi ilke ve kavramlar "suçsuzluk karinesinin" 

sonuçlarıdır. Anayasal nitelikteki bu kural yalnızca ceza hukukuna değil, diğer 

disiplinlere de hitap eder. Çünkü Anayasa bu kuralı ceza hukuku ile 

sınırlandırmamıştır. Bu sebeple; “memurun açığa çıkarılması” gibi suç şüphesi ya da 

isnadı altında olan kişinin geçici de olsa belli haklarından yoksun kalmasına sebep 

olan uygulamalar Anayasa’ya aykırıdır. İspat yükünü şüpheliye/sanığa yükleyen her 

yasa hükmünün "suçsuzluk karinesine" aykırı olacağı kabul edilmelidir. 

Daha önce açıkladığımız üzere, suçsuzluk karinesinin esas olduğu ceza 

yargılamasında gerçek bir ispat yükü sorunundan bahsedilemez. Zira ispat yükü kural 

olarak her zaman iddia makamındadır. 

Aynı şekilde vergi cezalarının dava konusu olması halinde, ceza muhatabı 

lehine suçsuzluk karinesi söz konusu olduğundan, ceza muhatabının vergi cezalarına 

tabi tutulan fiili işlemediğini ispat yükü aksi belirtilmedikçe kural olarak 

bulunmamaktadır.  

                                                                                                                                                                     
para 68-69; Mah.K. John Murray/Birleşik Krallık, Başvuru no. 18731/91, 08.02.1996,  para.45. 

www.echr.coe.int (Çevrimiçi), 01.03.2010). 
350

  Faruk EREM, “Susma Hakkı”, Yargıtay Dergisi, C.18, S.3, Temmuz 1992, s.297. 
351

  EREM, a.g.e, s.310. 
352

  EREM, a.g.e, s.311. 

http://www.echr.coe.int/


230 

 

Vergi hukuku açısından söz konusu anayasal kurala aykırı olduğuna 

inandığımız yasa kurallarından biri, VUK’un 5’inci maddesinde, vergi 

mahremiyetinin istisnaları arasında yer alan “sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla belirlenen” 

kişiler bakımından söz konusudur. 

Hakkında ceza yargılaması süreci tamamlanmadan, sadece idari bir tespite 

dayanılarak yapılacak suç bildirimine ilişkin bu istisna hükmü, Anayasa’nın diğer 

çeşitli maddeleri yanında, suçsuzluk karinesine de aykırılık taşımaktadır
353

.   

Danıştay, VUK’un 344’üncü maddesinde, 359’uncu maddesinde yer alan 

fiillerin varlığı halinde üç kat vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için, bu fiillerin kasten 

işlenmiş olmasının şart olduğu, kastın varlığının ispat yükünün iddia edene ait 

olduğu, ancak fiillerin işlendiğine yönelik tespitin kastın varlığının kabulü için 

gerekli ve yeterli olduğu yani yasa maddesinde kastın varlığına ilişkin bir yasal 

karinenin bulunduğu belirtmektedir
354

. Bu durumda mevcut uygulamaya göre, söz 

konusu fiillerin kasten işlenmediğini ispat yükü ceza muhatabındadır.  

“Suç ve kabahatler” bakımından kast/kusur karinesi kabul edilmesinin 

“suçsuzluk karinesine” aykırı olup olmadığı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi karar 

örnekleri bağlamında ayrıca tartışılmaktadır. Bu kararlara ilişkin detaylı inceleme 

çalışmamızın 4.bölümünde yer almaktadır. Bu noktada kısaca özetlemek gerekirse; 

İHAM kararlarına göre, vergi cezaları bakımından karine getirilmesi tek başına 

suçsuzluk karinesi ve Sözleşme’ye aykırı görülmemekle birlikte, karine ile 

yükümlünün savunma hakkı arasında adil bir denge kurulması önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda yükümlünün aşılamaz bir ispat yüküne tabi tutulmaması, vergi cezasına 

ilişkin etkili yargısal denetimin sağlanması ve yükümlüye etkili ispat hakkının 

tanınması şarttır. 

                                                           
353

  Ateş OKTAR, “Vergi Mahremiyeti Kuralının Bir İstisnasının Bazı Anayasal İlkeler Karşısındaki 

Durumu”, Mükellefin Dergisi, S:123, 2003, s.(20-30), s.26-30 
354

  “…Sözü edilen maddede yer verilen kanuni karine karşısında, 31.1.1994 tarihinde belge basım 

izni ile bastırılan faturaların incelemeye ibraz edilmemeleri, gizleme suretiyle vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesi halini oluşturduğundan, olayda kaçakçılık cezası uygulanmasında da hukuka 

aykırılık yoktur.” Dnş.7.D., E.2000/7901, K.2003/4294, 15.10.2013 
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Yine çalışmamızın 4.bölümünde detaylı inceleyeceğimiz susma hakkı 

açısından ise İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi
355

 kararlarıyla gelinen noktada vergi 

yükümlüsünün susma hakkının varlığının tespit edilmesiyle yetinilmemiş, hakkın 

içeriği daha kapsamlı hale gelmiştir. Susma hakkı, kişinin, kendi aleyhine delil 

vermeme suretiyle, kendi mahkûmiyetinin hazırlanmasına iştirak etmemesi anlamına 

gelir
356

. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre susma hakkı, ceza 

davaları yanında, hem dava konusu “ceza” içeren vergi davalarında yargılama 

sırasında, hem de yargılama öncesinde söz konusudur. Bu durumda, vergilendirme 

aşamasını şu an için bir tarafa bırakarak, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları 

uyarınca da vergi cezalarına ilişkin yargılamada, bu cezalara sebep olan fiillerin 

varlığını ispat etmesi gerekenin vergi idaresi olduğunu vurgulamak istiyoruz. 

2.1.5.2. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA 

2.1.5.2.1. Vergi Hukukunun Kötüye Kullanılması Hallerinde 

İspat Yükü 

Vergi hukukunun kötüye kullanılması hallerini ispat yükünün özel olarak 

düzenlendiği alanlardan biri olarak tespit etmek mümkündür. 

İspat yükünün, çözümlenememiş olayların varlığı halinde ortaya çıkan bir 

kavram olduğu düşünüldüğünde, vergisel kötüye kullanma hallerinde ispat yükünün 

özel önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Zira kötüye kullanma hallerinde genellikle 

gizlenmeye çalışılan bir işlem/amaç söz konusu olduğundan, olayın gerçek 

mahiyetinin ortaya çıkarılması zorlaşmaktadır. 

 “Kötüye kullanma” kavramının vergi hukukundaki anlamı bakımından ülke 

sistemlerinde çeşitli farklılıklar söz konusudur. 

Örneğin Avusturya İdare Mahkemesi amaçlanan ticari sonuçların olağandışı 

ve işlem ile uygunsuz olmasını ve yalnızca vergiden kaçınma amacı ile 

açıklanabilecek olmasını hukuki işlemin kötüye kullanma oluşturduğunu belirlemek 

                                                           
355

  Bundan böyle “İHAM” ya da “Mahkeme” olarak da anılacaktır. 
356

  Faruk EREM, “Susma Hakkı”, Yargıtay Dergisi, C.18, S.3, Temmuz 1992, s.297. 
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için yeterli bulmaktadır
357

. Alman vergi hukukunda kötüye kullanma; hukuka uygun 

bir işlem ile karşılaştırıldığında, yükümlünün ya da 3. kişinin yasa ile sağlanmayan 

bir vergisel avantaj elde etmesine yol açan uygunsuz bir hukuki işlem olarak 

tanımlanmaktadır (Alman Genel Vergi Yasası m.42 para.2). İspanyol hukukunda ise 

bir işlemin kötüye kullanım içermesi için açıkça yapay ya da güdülen amacı elde 

etmek bakımından uygunsuz olması ve vergisel tasarruf sağlama amacı dışında hiçbir 

amaç taşımaması gerekmektedir. (İspanyol Genel Vergi Yasası m.15) İtalyan vergi 

hukukunda kötüye kullanma geçerli ekonomik gerekçeler olmaksızın vergi 

yasalarının dolanılması halinde söz konusudur
358

. 

Bu örnekler ulusal vergi hukuku sistemlerinde kötüye kullanmanın iki ana 

unsurunun ortak olduğunu göstermektedir: İşlemin uygunsuzluğu, yani güdülen amaç 

ile yürütülen işlemin orantılı olmaması ve haksız yani hukuka aykırı ya da hukukun 

sağlamadığı vergisel avantaj elde etme amacının bulunması
359

.  

Bir işlemin “peçeleme” niteliğinde olduğunun yani bu işlemin haksız bir 

vergisel çıkar elde etmek amacıyla yapıldığının idarece ispatlanması gerekir.  Aynı 

şekilde işlemin muvazaalı olduğunu, yani görünürdeki işlemin özel hukuk açısından 

geçersiz olduğunu ya da görünürdeki işlem dışında vergisel çıkar sağlanmasına 

yönelik gizli işlemin varlığını idarenin ispatlaması gerekir.  

Vergi hukuku sistemlerinde, kötüye kullanma özel olarak düzenlenebilmekte 

ya da diğer hukuk disiplinlerindeki kötüye kullanma hükümlerine gönderme 

yapılabilmektedir. Özel hukuktan kaynaklanan kötüye kullanma 

hükümlerine/ilkelerine verilebilecek bir örnek “hakkın kötüye kullanılması 

ilkesi”dir
360

.  

Özel hukukun tanıdığı biçim ve olanakları kötüye kullanarak vergi borcundan 

kaçmak ya da vergi borcunu azaltmak vergi hukukunda kabul görmemektedir. Şayet 

bir kötüye kullanmanın bulunduğu tespit edilirse, vergi yükümlüsü mevcut ekonomik 
                                                           
357

Avusturya İdare Mahkemesi (Verwaltungsgerichtshof), 22.09.2005, 2001/14/0188) 

(LEIDHAMMER, a.g.r., s.27) 
358

  LEIDHAMMER, a.g.r.,s.28 
359

  LEIDHAMMER, a.g.r.,s.28 
360

  MEUSSEN, DRUEN, LEIDHAMMER, MARINO, a.g.r., s.66 
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sürece, olaylara ve koşullara göre hangi yasal formu seçeceği kabul edilirse, o 

şekilde vergilendirilir (Örneğin bkz. Avusturya Mali Kanunu m.22’de yer alan genel 

kötüye kullanma hükmü) 

Kimi hukuk sistemlerinde ise kötüye kullanma hallerinin varlığı hallerine 

özgü ispat yükü kuralları düzenlenmemiştir. Diğer bir deyişle bu hallerde de genel 

ispat yükü kuralları uygulanır. Örneğin Avusturya hukukunda kötüye kullanma 

olarak nitelendirilen olayların idarece araştırılması zorunluluğu ve vergi 

yükümlülerinin işbirliği ödevi ile ilgili bir farklılık yoktur. Vergi yükümlüsü 

tarafından seçilen biçim ve kalıpların ve yükümlünün niyetinin kötüye kullanıma 

yönelik olduğunu vergi idaresi kanıtlamalıdır
361

. Özel hukuk biçimlerinin kötüye 

kullanıldığı iddiasının aksini ise vergi yükümlüsü, bu biçimin tercih edilmesinin 

vergiden kaçınmak dışında farklı bir ekonomik nedene dayandığını göstererek 

ispatlamalıdır
362

.  

Bazı hukuk sistemlerinde kötüye kullanma hallerine ilişkin karineler 

düzenlenmiştir. Örneğin Amerikan vergi hukukunda birçok vergi yasasında belirli tür 

işlemlerin vergiden kaçınma amaçlı olduğu yönünde karineler mevcuttur. Bu 

karinelerin büyük kısmı, kesin karine niteliğindedir, bu nedenle yükümlünün 

karinenin aksini ispatlamasını sağlayacak olaylar araştırılmaksızın kendiliğinden, 

işlemin vergisel niteliğini belirlemekte belki de değiştirmektedir
363

. Diğer karineler 

ise adi nitelikte olup yükümlüye vergiden kaçınmanın işlemin temel amaçlarından 

biri olmadığını ispat etme olanağı tanımaktadırlar (I.R.C. §306(b)(4)). İşlemin 

vergiden kaçınma amacı olduğu yönünde kanuni karine bulunmakta ise yükümlü 

sadece delil üstünlüğü olan bir delille değil, açık ve ikna edici nitelikteki delillerle, 

işlemin temel amacının vergiden kaçınma olmadığını ispat etmek durumundadır
364

. 

Görüldüğü üzere adi karinenin varlığı halinde yükümlünün ispat hakkı bulunmakta 

ancak ispat ölçüsü yükselmektedir. 
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ABD vergi hukukunda, 2010 yılına kadar, kötüye kullanmaya ilişkin genel 

hüküm bulunmuyor ancak mahkemeler yargısal içtihatlarda oluşan ekonomik öz 

doktrini çerçevesinde genel kötüye kullanma kuralına benzer bir kural 

uyguluyorlardı
365

. Ekonomik öz doktrini 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

yasa hükmü ile yasal hale gelmiştir
366

. 

Ekonomik öz hükmüne ilişkin yasa değişikliği gereğince yükümlünün hem 

vergi dışı ticari amacı hem de vergi dışı kâr sağlama (I.R.C. §7701(o)) olasılığını 

ispat etmesi gerekmektedir
367

. Görüldüğü üzere yasa değişikliğiyle ispat ölçüsü 

yükseltilmiştir. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse, bu hükme göre, bir işlem vergisel 

etkilerden bağımsız olarak, yükümlünün ekonomik durumunu anlamlı olarak 

değiştiriyorsa ve yükümlünün bu işlemi yürütmekte vergisel olmayan esaslı bir 

amacı mevcut ise, işlem ekonomik öz içerir. Bu koşulları taşımayan bir işlem ise 

ekonomik öz içermez (I.R.C. §7701(o)(1).)
368

 

Fransız hukukunda kural olarak vergi idaresi vergi hukukunun kötüye 

kullanımı bakımından ispat yükünü taşır. Ancak Fransa’da konuyla ilgili 

uygulamanın oldukça farklı olduğu belirtilmektedir
369

: Vergi idaresi yükümlünün 

beyan ettiği hususların gerçek olmadığını iddia eder. Bu iddiaya göre yükümlünün 

usulüne uygun bir görünüş altında gizlediği tek bir amacı vardır: olağan şartlar 

altında yükümlü olunacak bir vergiden kaçınmak. Vergi yükümlüsü bunun aksini 

ispatlamaya çalışır. Ancak çoğunlukla, tüm gerçeği bilen tek kişidir: örneğin hiçbir 

varlığı olmadığı görülen ancak ticari faaliyette bulunan bir bağlı ortaklığı neden 
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kurduğunu yükümlü bilmektedir. Vergi idaresi hiçbir zaman tüm gerçeği bilemez. 

Dolayısıyla mahkeme delilleri, sunabilecek taraftan, yani yükümlüden ister. Bu da 

yazara göre ispat yükünün neden, hukukun kötüye kullanılması hallerinde dahi, vergi 

yükümlüsünün omuzlarında olduğunu açıklamaktadır.  

Fransız hukukunda da belirli durumların karineler yoluyla yasada kötüye 

kullanma olarak kabul edildiği görülmektedir. Vergi idaresinin gerçeği öğrenmesi 

olanaksız ya da çok zor ise ispat yükü idarenin genellikle kaçakçılık karinesine 

(presumption of fraud) dayanması nedeniyle vergi yükümlüsüne geçer. Ancak 

yükümlü de karinenin gerçek olaylara dayanmadığını ispatlayabilir. Görüldüğü üzere 

bu karineler adi niteliktedir. Örneğin, idarenin bir kişinin binanın maliki olduğuna 

yönelik delili bulunmadığını varsayalım. Bu kişi şayet emlak vergisini en az iki kez 

ödediyse, binanın maliki olduğu varsayılır. Ancak yükümlü bu verginin hatalı olarak 

ödendiğini/tahsil edildiğini ve vergiyi geri aldığını ispatlayabilir. Böylece binanın 

maliki olmadığını da kanıtlamış olur
370

. 

Vergi idaresi hukukun kötüye kullanıldığı iddiasında bulunarak bir işlem tesis 

ettiğinde, vergi idaresi ya da yükümlü dava açmak yerine uyuşmazlığı özel bir 

Kurul’a taşıyabilir (Comité de l’abus de droit fiscal) Şayet bu Kurul, vergi idaresinin 

haklı olduğuna karar verirse, bu kararın aksini ispat yükünü mahkeme önünde 

yükümlü taşır
371

.  

Şayet uyuşmazlık bu Kurul’a götürülmezse ya da Kurul yükümlünün 

kaçakçılık fiili işlemediği sonucuna varırsa, vergi idaresi kötüye kullanım iddiasını 

ispatlamalıdır. Ancak mahkeme vergi idaresinin iddiasını ikna edici bulursa, 

yükümlü bu işlemin yalnızca vergisel değil, aynı zamanda ticari bir amaç güttüğünü 

ispatlamalıdır
372

. Görüldüğü üzere Fransa’da kötüye kullanımı ispat yükü vergi 

idaresinde olsa da ispat ölçüsü vergi idaresi lehine düşürülmüştür. Mahkemenin vergi 

idaresinin iddiasını ikna edici bulması gerekli ve yeterlidir. 

                                                           
370

  MARDIERE, a.g.r.,s.120. 
371

  MARDIERE, a.g.r.,s.121. 
372

  MARDIERE, a.g.r., s.122. 



236 

 

Danimarka, Yunanistan, Rusya gibi genel kötüye kullanma hükmü içermeyen 

hukuk sistemlerinde ya da Portekiz, İsveç gibi böyle bir hüküm içermekle beraber 

kötüye kullanma halinde ispat yüküne ilişkin özel kurallar içermeyen ülkelerde genel 

ispat yükü kurallarına atıf yapılabilmektedir. 

Bu durumlarda ispat yükü ya olayı ileri süren tarafta ya da ilgili delili en 

kolay elde edebilecek tarafta bulunmaktadır
373

. Kötüye kullanma açısından, her iki 

yaklaşım da genellikle aynı sonuca ulaştırır. Vergi idaresi kötüye kullanmanın 

varlığını, dolayısıyla kötüye kullanma hükmünün uygulanabilir olduğunu ispat yükü 

altındadır. Vergi yükümlüsü ise aksini ispatlamalıdır
374

.  

Kötüye kullanma halleri bakımından yasa hükümleri yanında, alternatif ya da 

tamamlayıcı yaklaşımlar bulunabilmektedir. Ekonomik yaklaşım, look through 

yaklaşımı ya da özün önceliği (substance over form) yaklaşımı bunlara örnek 

verilebilir. Bu yaklaşımların hepsinde yasal biçim ile ekonomik öz arasındaki ilişki 

incelenmektedir. Kötüye kullanma ile ilgili söz konusu yaklaşımlar, pek çok hukuk 

sisteminde kabul edilen, her tarafın kendi lehine olan olayları ispatla yükümlü olduğu 

yönündeki genel ilkeden uzaklaşılması sonucunu doğurabilirler
375

. 

Hollanda hukukunda içtihatlarla gelişen fraus legis yani yasaya karşı hile 

teorisi uygulanmakta olup, bu teori özel hukuk kaynaklıdır. Bu teori uygulandığında 

biçimsel yapı kısmen göz ardı edilir ya da yerini yasanın amacı ile uyumlu bir 

vergilendirmeye ilişkin olaylara bırakır. Bu teorinin uygulanması için gerekli 

koşullar şunlardır: 1) mali bir tertibin yasanın amacına uygun olmayan bir 

vergilendirmeye neden olması ve 2) yükümlünün bu tertibe vergi kaçırma amacıyla 

dâhil olması. Birinci koşulun yerine getirilip getirilmediği sorunu hukuki bir 

sorundur, ispat kuralları uygulama alanı bulmaz. İkinci koşul ise maddi bir sorundur 
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ve ispat yükü vergi idaresinin üzerindedir
376

. Bu bağlamda, genellikle yükümlü ilk 

görünüş ispatı için gerekli delilleri sunar ve bunun aksini vergi idaresi ispat eder
377

. 

Hollanda yasalarında belirli durumlarda ispat yüküne ilişkin pek çok özel 

hüküm bulunmaktadır. Bu özel hükümlerin birçoğu genel hükümlere göre 

yükümlüye ölçüsü daha yüksek olan bir ispat yükü yükler. Bu hükümlerin pek 

çoğunun genel hükmün amaçlarına aykırı bir şekilde kötüye kullanılmasını önlemeye 

yönelik olduklarını ileri sürmek mümkündür
378

. 

Alman hukukunda kötüye kullanma vergi hukukunda özel olarak 

düzenlenmiştir. Gerçekten de Alman vergi hukukunda öteden beri genel kötüye 

kullanma hükmü mevcuttur (1999 tarihli (mülga) AGVK, m.5). Mevcut durumda bu 

hüküm 1.1.2008’den itibaren yürürlükte olduğu şekliyle AGVK m.42’de 

düzenlenmektedir. Alman Genel Vergi Kanunu’nun 42.maddesinde iki aşamalı bir 

mekanizma benimsenmiştir. 

İlk aşamada vergi idaresinin yükümlünün yürüttüğü hukuki işlemin kötüye 

kullanma niteliğinde dolayısıyla geçersiz olduğunu ispat etmesi gerekir (GGTC 

Bölüm (42) (2) 1.cümle). Burada sorun hangi işlemin halen geçerli olduğunu ve 

hangisinin tamamen muvazaalı, olağandışı ve vergisel menfaatler elde etmek dışında 

ekonomik nedenleri bulunmayan işlem olduğunu belirlemektir. Şayet vergi idaresi 

uygunsuzluğu ortaya koyarsa, ispat yükü ikinci aşamada vergi yükümlüsüne geçer. 

Bu durumda yükümlü işlemin yalnızca vergisel nedenlerle yapılmadığını ispatlamak 

durumundadır (GGTC, Bölüm 42 (2), 2.cümle
379

. Vergi yükümlüsü savunmasında 

kötüye kullanma karinesinin aksini ikna edici, işlemin vergi dışı nedenlerle 

yapıldığını gösteren delillerle ispat etmelidir
380

.  

Bu ilke Fransız hukukunda da mevcuttur: eğer vergi idaresi bir işlemin 

amacının yalnızca vergisel amaçlı olduğundan şüphe ederse, çoğunlukla yükümlü 

ekonomik amaçlarını da ispatlamak zorundadır. 
                                                           
376

  KOOPMAN, DWARKASING, a.g.r., s.191. 
377

  KOOPMAN, DWARKASING, a.g.r.,s.192. 
378

  KOOPMAN, DWARKASING, a.g.r.,s.192. 
379

  DRUEN, Tipke/Kruse içinde, GTCC, Commentary, Cologne, preSec. 42 No. 32, Ekim 2010. 
380

  SEER, a.g.r.,129. 



238 

 

Alman hukukunda vergi idaresinin ilgili olayları re’sen araştırma görevi, 

kötüye kullanma durumları açısından, vergi idaresince ulaşılabilen olaylarla sınırlı 

tutulmuştur
381

. Görüldüğü üzere bu iki aşamalı mekanizma, genel kurallarla 

karşılaştırıldığında, delil gösterme yükünün kısmen yer değiştirmesine neden 

olmaktadır. İspanyol hukukunda da vergi yükümlüsünün aksini ispat etmesi gereken 

karinenin varlığı aynı sonuca yol açmaktadır. İspanyol ve Alman sistemlerinden 

farklı olarak Finlandiya’da, ispat yükünün (delil gösterme yükünün) yer 

değiştirmesinin söz konusu olmadığı, zira vergi idaresinin halen olayı tüm yönleriyle 

araştırma görevinin bulunduğu belirtilmiştir
382

. 

Görüldüğü üzere, kötüye kullanma hallerinde genel olarak kötüye 

kullanmanın varlığını ispat yükü, vergi idaresine düşmektedir. İdarenin kapsamlı 

re’sen araştırma yetkisi bu özel koşullar ile sınırlandırılmamıştır. Dolayısıyla 

idarenin bu yetkisini/görevini yerine getirmesi gerekir. Ancak yasa özel bir hükümle 

–özellikle karineler yoluyla- karinenin aksini iddia eden vergi yükümlüsüne ispat 

yükünü yükleyebilir. Ancak idare kötüye kullanmaya ilişkin karinelere dayandığında, 

yükümlü de aksini ispat hakkını genel olarak taşımaktadır. 

Karinenin düzenlenmediği diğer tüm durumlarda vergi idaresinin re’sen 

araştırdığı ya da vergi yükümlüsünün yüksek işbirliği yükümlülüğü gereğince temin 

ettiği delillere dayanarak karar vermesi gerekir. 

Ulusal raporlarda özel kötüye kullanma hükümlerinin genellikle kötüye 

kullanma fiili açısından aksi ispatlanabilir karine getirdikleri belirtilmektedir. Üstelik 

ispat ölçüsü de genellikle yüksektir. Örneğin Fransız ve İtalyan raporlarında özel 

hükümler çerçevesinde yükümlünün ispat ölçüsünün genel hükümlere göre daha 

yüksek olduğu belirtilmiştir
383

. Bu bağlamda ispat ölçüsünün karinenin aksinin 

ispatlanmasını olanaksız kılacak derecede yüksek olmaması gerektiği 

savunulmaktadır
384

. 
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Amerikan hukukunda kötüye kullanımın varlığı açısından kesin karinelerin de 

düzenlendiği belirtilmişti. İspanyol hukukunda yasada aksi öngörülmemiş ise 

vergisel karinelerin aksi ispat olunabilmekte, ancak aksi ispat olunamayan karineler 

de getirilebilmektedir
385

.  

Hukuk sistemlerinde özellikle grup içinde ya da ilişkili kişilerle yapılan 

işlemlerde uygulanan transfer fiyatlarının emsallere uygunluğunun 

karşılaştırılmasına ilişkin özel ispat yükü kurallarına yer verilmektedir.  

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak, örneğin Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya, İsveç, Hollanda, ABD gibi 

pek çok ülkenin vergi yasalarında belgelendirme ile ilgili düzenlemeler 

bulunmaktadır. 

Fransız ulusal raporunda “transfer fiyatlandırması konusunda ispat yükünün 

yükümlüye düştüğü hususunda şüphe olmadığı”, Alman ulusal raporunda “ispat 

yükünün yükümlüye düştüğü”, İspanya’da “kurumlar vergisi düzenlemeleri 

gereğince ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerin emsallere uygun olduğunu ispat yükünün 

yükümlüye düştüğü”, İsveç ulusal raporunda “yasakoyucunun amacının fiyatın ticari 

ilişki dışındaki nedenlere dayandığını ispat yükünü girişimcinin üzerinde bırakmak 

olduğu”, Hollanda’da “CITA m.8b’nin kabulüyle ispat yükünün yükümlünün 

transfer fiyatlandırması belgelerini yeterli biçimde sağlamadığı hallerde fiilen 

yükümlüye geçtiği” belirtilmiştir
386

. 

Bu durum söz konusu hukuk sistemlerinde kabul edilmiş olan, herkesin ileri 

sürdüğü hakkın dayanağı olan olayları ispatlaması gerektiği yönündeki genel ispat 

yükü kuralının geçersiz kılınarak ispat yükünün yükümlülere bırakıldığını 

göstermektedir. 
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ABD hukukunda da genel kurala uygun olarak, transfer fiyatlarının emsallere 

uygun olduğunu ispat yükü yükümlüdedir
387

. Yükümlü bu hususta güvenilir delil 

ileri sürerek delil gösterme yükünü IRS’ye geçirebilir. 

2.1.5.2.2. Uluslararası İşlemlerin Varlığı Halinde İspat Yükü 

İspat yükünün yükümlü aleyhine ağırlaşması, uluslararası transfer 

fiyatlandırmasında ve özellikle vergi cennetleri ya da “işbirliğinde bulunmayan 

ülkeler” ile ilgili işlemler bakımından öne çıkmaktadır.  

Bu açıdan “işbirliğinde bulunan” devlet, ulusal vergi idaresinin kusuru 

nedeniyle araştırmanın eksik yapılmasının çözülmesi için vergisel konularda idari 

yardım için anlaşma imzalayan devlettir. Şayet yükümlünün işlemde bulunduğu ülke 

Alman hukukuna göre işbirliğinde bulunmayan ülke ise, delil gösterme yükü ve 

belgelendirme ödevleri yükümlü aleyhine ağırlaşmaktadır
388

. 

Alman hukukuna göre, her türlü uluslararası işlem bakımından Almanya 

dışında gerçekleşen tüm olaylara ilişkin delilleri vergi yükümlüsü temin etmelidir.  

(AGVK m.90 (2)). Alman VUK’un (AO) 90’ıncı maddesinin II, c.3 hükmüne göre; 

“Eğer bu Kanun’un geçerlilik alanı dışında süreçlere sahip bir durumun araştırılması 

ve hakkında vergisel açıdan bir karar alınması gerekiyorsa, o zaman katılımcıların bu 

durumu açıklığa kavuşturması ve gerekli delilleri bulundurması gerekmektedir. 

Bunun için katılımcıların, sahip oldukları tüm hukuki ve fiili imkânları kullanmaları 

şarttır
389

”.  

Bu durumda sınır ötesi olaylar için vergi yükümlüsü olayı açıklığa 

kavuşturacak ve gerekli ispat araçlarını ileri sürecektir
390

. Bu maddede yer alan 

kapsamlı hüküm vergi yükümlüsüne yurtdışındaki tüm ilgili belge ve diğer delilleri 

saklama ödevi yükler. İşbirliği yükümlülüğünün bu denli ağırlaştırılması, vergi 

idarelerinin yurtdışında re’sen araştırma yapma yetkisinin bulunmaması gerekçesiyle 
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açıklanmaktadır
391

. Diğer yandan, BFH’nin bu düzenlemenin idarenin vergisel 

olayları re’sen araştırma yetki ve görevini ortadan kaldırmadığı yönünde kararları da 

bulunmaktadır
392

.  Her halde vergi idaresinin yurt dışında re’sen araştırma görevini 

daha sınırlı bir şekilde yerine getirebildiği kabul edildiğinden vergiyi doğuran olayın 

ispatlanması büyük ölçüde bireye yüklenmiştir
393

.  

Sınır ötesi işlemler bakımından, bireyin arttırılan işbirliği yükümlülüğü, bu 

alanda ispat yükünün vergi daireleri lehine yer değiştirmesine sebep olmakta, diğer 

yandan, somut olayda taraf olan devletler arasındaki koordinasyon önem 

taşımaktadır. Avrupa Hukuku’nun Avrupa Birliği Devletleri’ni bağlayıcı şekilde 

öngörülen sınır ötesi hukuki ve idari yardım imkânları gibi
394

.  

Yükümlü, tüm hukuki ve fiili imkânları kullanmasına karşın, somut olaya 

ilişkin koşulların gerekli delilleri bulundurmasını engellediğini objektif dayanaklarla 

ispat etmek durumundadır. Bu bağlamda, vergi yükümlüsünün iş ilişkilerinin olduğu 

kurumun bulunduğu devletin, Almanya ile Gelir ve Servet Üzerinden Alınan 

Vergiler Bakımından Çifte Vergilendirmenin Önlenmesine Dair OECD Model 

Anlaşması m.26’ya uygun şekilde bilgi verilmesine yönelik bir anlaşma akdetmeyen, 

karşılaştırılabilir bir kapsamda bilgi vermeyen ve bunu yapmaya hazır olmayan 

devletlerden olması halinde, vergi idaresi, vergi yükümlüsünden, verdiği bilgilerin 

tam ve doğru olduğu konusunda yemin yerine geçen teminat vermesini talep edebilir  

(AO m.90, II, c.3).  

Diğer hukuk sistemlerinde de sınır ötesi işlemlere ilişkin bu özel hükümlerin 

özellikle “vergi cennetleri” ve “ayrıcalıklı vergi sistemleri” ile ilgili olduğu 

görülmektedir. “Vergi cenneti” ya da “işbirliğinde bulunmayan ülke” olarak 

nitelendirilecek ülkeler, İtalya örneğinde olduğu gibi Maliye Bakanlığı’nca 
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düzenlenen “kara listelerde” de belirlenebilmektedir. Bu gibi ülkelere yapılan 

ödemeler muvazaalı ve dolayısıyla vergi ile ilişkisiz görülmektedir
395

.  

Görüldüğü üzere, işlemin yapıldığı kurumun bulunduğu devletin “bilgi 

alınabilecek” bir Devlet olmaması, yani “delillere ulaşılabilmesinin olanaksız ya da 

güç olması” hali, vergi yükümlüsünün delil gösterme yükünü ağırlaştırmaktadır. 

Aynı şekilde Hollanda hukukunda da, bir vergi cennetinin yer aldığı olaylarda 

Hollanda’nın bilgi değişimi anlaşması bulunmadığı bir ülkede bağlı ortaklığı olan 

Hollanda şirketleri vergi idaresinin talebi üzerine bilgi vermek zorundadırlar. Bu 

zorunluluğun yerine getirilmemesi, ispat yükünün yer değiştirerek yükümlüye 

geçmesi sonucunu doğurur. Son yıllarda Hollanda pek çok (eski) vergi cenneti ile 

vergisel konularda bilgi değişimi anlaşması imzaladığından, 47a maddesinin 

uygulamada önemi giderek azalmıştır
396

.  

Sınır ötesi işlemler bakımından delil gösterme yükünün ağırlaştırılmasının ve 

ispat yükünün yükümlü üzerinde bırakılmasının nedeni sınır ötesi işlemlerde belli 

derecelere kadar kötüye kullanma yönünde genel bir şüphe bulunmasıdır. Bu şüphe 

yalnızca yükümlünün fiillerinden değil, daha genel bir sorun olan egemenlik ilkesi 

gereğince araştırmanın yapılması yönündeki güçlüklerden kaynaklanmaktadır. 

Yükümlü üzerinde ağırlaştırılmış belgelendirme ve delil gösterme yükümlülükleri, 

bazı sistemlerde araştırmanın eksikliklerini kapatacak bir dolgu malzemesi ya da 

önleyici bir tedbir olarak nitelendirilmektedir
397

.  

Vergi idaresinin devletin egemenlik sınırlarının dışında araştırma 

yapamayacağı ya da yapmasının güç olacağı düşüncesi, yasa koyucuyu, vergisel 

durumları açıklamak ve gerekli delilleri elde etmek bakımından vergi ödevlisine 

daha fazla ödev yüklemeye yöneltmiştir. Bu durumda da idarenin araştırmasındaki 

herhangi bir eksiklik kötüye kullanma karinesinin ileri sürülmesine, böylece 

karinenin aksini ispat yükünün yükümlüde kalmasına yol açabilmektedir. Ancak AB 

karşılıklı yardım usulünün, iki ve çok taraflı anlaşmaların uygulandığı bir dönemde 
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vergi idaresinin yabancı bir egemenlik alanında araştırma yapamayacağı teorik 

olarak kabul edilebilir görünmediği yönünde görüşler vardır
398

. 

Keza, vergi cennetlerinde yapılan işlemler ile ilgili uyuşmazlıklarda 

genellikle bilgi eksikliği olduğundan, bu durumlarda daha büyük sorumluluğu vergi 

yükümlüsü taşımaktadır. İspat yükünün hangi tarafta olduğu açıkça belirtilebilmekte 

ya da bilgi eksikliği halinde geçerli olan ispat yükü kuralları uygulanabilmektedir. 

Alman, İsveç, Fin, Hollanda ve Norveç hukuklarına göre sınır ötesi 

uyuşmazlıklarda ispat yükü açıkça yükümlüye yüklenmiştir. Hollanda açısından, bu 

yük, vergi yükümlüsünün Hollanda ile bilgi değişimi anlaşması imzalayan ülkelerde 

yer alan işletmelerle ilgili bilgi vermediği durumlarda ortaya çıkar
399

. Avusturya’da 

bu gibi durumlarda yükümlünün vergi idaresiyle daha yüksek bir ölçüde işbirliğinde 

bulunması gerekir
400

. 

İsveç’te bu gibi durumlarda ispat yükü hem gelir hem de giderler bakımından 

vergi yükümlüsünün üzerindedir. İsveç açısından bu durum genel kuraldan bir sapma 

oluşturmamaktadır. Zira İsveç’te genel kuralın dayanağı, her bir tarafın delillere 

ulaşmasının kendisi için daha kolay olduğu olayları ispatlaması gerektiği ilkesidir. 

Ancak İsveç’in giderek daha fazla ülke ve vergi cennetiyle bilgi değişimi anlaşması 

akdetmesi, ispat yüküne ve ölçüsüne etki edebilmektedir
401

. Zira bu durumlarda, 

idarenin delil toplaması kolaylaşmaktadır. 

Vergi cennetlerinde yapılan işlemlerin vergiden kaçınmak için yapıldığı 

yönünde yasal karineler de düzenlenebilmektedir.  

Örneğin Fransa’da yerleşik bir kişi bir vergi cennetinde yerleşik bir kişiye bir 

miktar para öderse, bu meblağ Fransa’da vergiye tabidir. Vergi hukuku açısından bu 

işlemin Fransa’da vergiden kaçınmak için yürütüldüğü varsayılır. Ancak vergi 

idaresi ödemenin bir vergi cennetine yapıldığını ispatlamalıdır. Bu da yurtdışındaki 

vergilendirmenin Fransa’daki vergilendirmeye kıyasla en az %50 daha az olmasını 
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gerektirir. Fransa’da yerleşik yükümlü ise yapılan ödemenin gerçek olduğunu ileri 

sürebilir. Bu kurallar gereğince Fransız vergi idaresinin vergi cennetinde saklanan 

bilgilere erişmesi gerekmemektedir
402

. Görüldüğü üzere, Fransa’da vergi idaresinin 

gerçeğe ulaşamadığı durumlarda, ispat yükünü yükümlü taşır
403

. 

Bu açıdan Yunanistan ve Portekiz sistemlerinde bir adım daha öteye 

gidilmektedir. Yükümlü gerçek kişinin işbirliğinde bulunmayan bir ülkedeki tüzel 

kişilik ile bir muamelede bulunması halinde, Yunan hukukuna göre işlemin 

muvazaalı olduğu kabul edilmekte, aksi ispatlanması mümkün olmayan kötüye 

kullanma karinesi uygulanmaktadır. Portekiz’de yerleşik bir şirketin vergi cennetinde 

bulunan bir şirkete ödemede bulunması halinde de aynı durum söz konusudur
404

. 

Danimarka hukukuna göre ise, diğer hukuk sistemlerinden farklı olarak, vergi 

cennetinde yerleşik bir şirketin varlığı ispat yükünün yükümlüde kalmasını tek 

başına gerektirmez
405

.  

ABD’de vergi cennetlerinde yapılan yatırımların vergi yargılamasında ispat 

yüküne bir etkisi bulunmamaktadır. İdare vergi yükümlüsü hakkında topladığı 

bilgiler çerçevesinde yükümlülüğünü/borcunu tespit edebilir ve bu tespit karine 

olarak doğrudur. İdarenin vergi yükümlülüğüne/borcuna ilişkin tespitinin doğru 

olmadığını ispat yükü yükümlüdedir
406

. 

2.1.5.2.3. Vergi Cezalarını Gerektiren Olaylar Bakımından 

İspat Yükü 

İspat yüküne ilişkin genel kuralların uygulanmadığı bir diğer hal ise vergi suç 

ve kabahatleridir. 

Vergi suçlarına ilişkin yargılamalarda, sanığın suçsuzluk karinesi geçerlidir. 

Bu durumda, mahkeme tüm ilgili olayların varlığı bakımından, sanık işbirliğinde 
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bulunsun ya da bulunmasın, tamamen kanaat sahibi olmalıdır
407

. Yani ispat ölçüsü 

tam vicdani kanaattir. İddia ve savunma makamı arasında, en azından teoride, ispat 

yükü bölüşümü yoktur. Yani sanığın olayların ortaya konulması bakımından bir 

sorumluluğu yoktur. Ayrıca, suçsuzluk karinesi gereğince ispat yükü yalnızca iddia 

makamında kalır ve olaylar ile ilgili olarak var olan her türlü şüpheden şüpheli/sanık 

yararlanır
408

.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde, vergi idaresinin 

olağanüstü tarh işlemi sonucunda uyguladığı vergi cezaları bakımından, aykırılığı 

oluşturan unsurlara ilişkin ispat yükü vergi idaresindedir. Zira vergi cezaları İHAS 

m.6 anlamında “cezai” niteliktedirler. Bu durumda suçsuzluk karinesi uygulama 

alanı bulur ve ispat yükü vergi idaresinin üzerinde kalır. Ancak, idare yükümlünün 

cezaya neden olan fiillerini ortaya koyduktan sonra, cezanın miktarı tarh edilen 

verginin belli bir yüzdesi olarak hesaplanabilir
409

. 

Avusturya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, İspanya, Fransa, Hollanda, ABD, 

Yunanistan ve Almanya’da vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıklarda ispat yükünü 

vergi idaresi taşır
410

. Alman hukukunda para cezası niteliğindeki vergi cezaları 

nadiren görülmektedir. Gecikmiş ya da ihmal edilmiş defter kayıtları veya vergi 

beyanlarına karşı vergi cezalarının kesilmesi zorunlu değil, ihtiyaridir (AGVK, m. 

146 (2a), m. 152). Yalnızca transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelerin gecikmesi ya 

da ihmal edilmesi durumunda vergi cezaları zorunlu olarak uygulanır (AGVK, m.162 

(4) GGTC). Tüm bu durumlarda ispat yükü vergi idaresine düşmektedir
411

. Vergi 

cezaları vergi idaresi tarafından takdir edilemez, hukuki belirlilik ilkesine 

tabidirler
412

. 

Avusturya’da vergi idaresi re’sen takdir edilen matraha genellikle ek bir borç 

yükler, bu meblağ “ceza” olarak nitelendirilmemektedir
413

. Vergisel uyuşmazlıklarla 
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ilgili cezai bir süreçte ispat yükünü tamamen vergi idaresi taşır. Yükümlü kendi 

kendini suçlamaya zorlanamaz (nemo tenetur se ipsum accusare; Mali Ceza Kanunu 

Bölüm 84 (2) ). 

ABD hukukunda da cezai süreçler bakımından ispat yükü, süreci başlatan 

idarededir. Cezai hüküm vergi yükümlülüğü üzerinde de belirleyicidir. İdare 

yükümlünün kasten eksik beyanda bulunduğu ya da vergi borcunu eksik ödediği ve 

cezai sorumluluğu bulunduğu yönünde makul şüphenin üzerinde şüphe bulunduğunu 

ortaya koyarsa, vergi yükümlülüğünün meydana geldiği konusunda ispat yükünü 

yerine getirmiş olur. Ancak bunun tersi geçerli değildir. Yani beraat kararı IRS’nin 

ödenmemiş vergileri tahsil etmesini engellemeyecektir. Zira vergi yükümlülüğü 

açısından ispat yükü yukarıda belirtildiği üzere farklıdır
414

. Beraat kararına rağmen, 

tarhiyatın hukuk uygunluğu karinesi varlığını sürdürür. Vergi yükümlüsünün 

yükümlü olmadığına dair daha üstün delil ortaya koyması gerekir, böylece delil 

gösterme yükünü IRS’te geçirir (I.R.C. §7491(a)) ve IRS yine delil üstünlüğü ile 

yükümlülüğün varlığını ispat etmek durumunda kalır
415

.   

Şayet idarenin “bir gerçek kişinin Birleşik Devletler vatandaşlığını 

kaybetmesinin, söz konusu yılda elde edeceği gelir üzerinden ödenecek vergide 

esaslı bir azalmaya neden olabileceği yönünde makul ölçüde kanaati var ise, 

vatandaşlıktan çıkmanın temel amaçlarından birinin vergiden kaçınmak olmadığını 

ispat yükü söz konusu yıl için gerçek kişi üzerindedir”(I.R.C. §877(f). I.R.C. §877). 

Bu durumda idare, vergi yükümlüsü yerleşik olmayan yabancı değil de vatandaş 

veya yerleşik kişi olsa idi gelir vergisi borcunun daha yüksek olacağını makul 

varsayımlarla göstermek durumundadır
416

.  

1998 yılında yürürlüğe giren düzenleme gereğince idare kural olarak vergi 

cezaları ve ek vergilere ilişkin delil gösterme yükünü taşımaktadır (I.R.C. §7491(c)). 

Daha önce belirtildiği üzere, delil gösterme yükü idareyi vergi yükümlüsü delillerini 

sunmadan önce yükümlülüğüne ilişkin ilk görünüş ispatını yapabilmek amacıyla 
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yeterli delil gösterme zorunluluğu yükleme yönüyle ispat yükünden ayrılır. İlk 

görünüş ispatı idarenin vergi yükümlülüğünü belirlediği işlemin doğruluk karinesini 

ortadan kaldırır
417

.  Delil gösterme yükünün karara etkisi zayıftır zira hükümet 

nerdeyse her durumda tarhiyata ilişkin yeterli güvenilir delillere sahiptir
418

. 

2.2.VERGİ HUKUKUNDA İSPAT ÖLÇÜSÜ 

2.2.1.İSPAT ÖLÇÜSÜ KAVRAMI 

İspat ölçüsü (derecesi) kısaca, bir olaya yönelik iddianın yargıç tarafından ne 

zaman ispatlanmış kabul edileceği sorusuna cevap verir. Yani ispat faaliyetinin ne 

zaman başarılı olmuş sayılacağı ispat ölçüsüne göre belirlenir
419

. Delillerin 

değerlendirilmesi faaliyeti ise ileri sürülen iddianın ispatlanıp ispatlanmadığını 

göstermektedir
420

.  

Yargıcın bir normdaki hukuki sonuca karar verebilmesi için, o normun koşul 

olayını karşılayan somut olayın tam olarak, yargıçta hiçbir tereddüt bırakmayacak 

biçimde ispatı zorunlu mudur? Yoksa olayın gerçekleşmiş olduğu yolunda gerçeğe 

yakın bir ihtimalin var olduğu kanaatinin uyandırılması ispat açısından yeterli midir? 

Görüldüğü üzere ispat ölçüsü yargıcın hangi derecedeki kanaat ile karar 

verebileceğini belirler
421

. 

İspat ölçüsü hukuk sistemlerine göre değişebileceği gibi, bir hukuk 

sisteminde uyuşmazlık konuları bakımından birbirinden farklı olarak belirlenmiş 

olabilir
422

. 

Yargılama aşamasında ispat ölçüsü her yargılama disiplininde mutlaka bir 

“kanaate” dayanır. Zira ihtimale dayanan düşüncelerden aleyhe sonuçlar 

çıkarılamaz
423

.  
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İspat ölçüsü ile ilgili olarak T.C. Anayasası’nın 138. maddesinde, yargıçların 

vicdani kanaatlerine göre karar verecekleri belirtilmektedir. Söz konusu maddenin ilk 

fıkrasına göre “Yargıçlar, görevlerini yaparken bağımsızdırlar, Anayasaya, kanuna 

ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler”.  

“Vicdani kanaat ölçüsü” keyfi nitelikte bir yetkiyi ifade etmemekte, aksine 

keyfilik tehlikesini önlemektedir
*
. Soyut ve genel olan hukuk kuralları, sübjektif bir 

husus olan vicdani kanaatin mümkün olduğunca en objektif şekilde ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır. Bu sebeple mahkeme kararları gerekçeli olmalı, gerekçede hukuki ve 

mantıki örgü kurularak neden-sonuç bağlantısı açıklıkla ortaya konulmalıdır
424

.   

Yargılamada deliller hiçbir zaman mutlak kesinliği göstermez. Delillerin 

gösterdiği objektif bakımdan bir “olasılık”tır. Deliller şüpheye ilişkin olasılığı 

arttırmakta veya azaltmakta, olasılık ise belli bir dereceye varınca kanaati 

oluşturmaktadır
425

. Bu anlamda gerçeklikten kasıt mutlak değil, pratik hayatta 

kullanılabilir bir gerçekliktir
426

. 

Türk medeni yargılama hukuku öğretisinde, kural ispat ölçüsünün tam 

vicdani kanaat olduğu,  istisnai durumlarda, yaklaşık ispat (gerçeğe yakın ispat) 

ölçüsünün de geçerli olabildiği belirtilmektedir. Yasada yaklaşık ispatın aranmadığı 

hallerde tam ispat aranacaktır
427

.  

BELGESAY ise, hukuk yargılamasında ispat ölçüsü bakımından, tarafın 

iddiasının doğruluğunu büyük ihtimal içinde gösteren olayları ispat etmesinin yeterli 

olduğunu, hakkının doğumu için gerekli bütün şartları veya doğumuna bir engel 

olmadığını ispata zorunlu tutulmasının aşırı olduğunu belirtmiştir. Yazara göre, bu 
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hususta yargıca tam bir kanaat vermek değil, kuvvetli bir ihtimal oluşturmak yeterli 

olmalıdır
428

.  

“İspat yöntemi” olarak değerlendirildiğinde; tam ispat açısından belirleyici 

olan, usul hukukunun izin verdiği tüm delillerin incelenmiş olması veya incelenmiş 

sayılmasıdır
429

. Yaklaşık ispat ise niteliği itibariyle dava olmayan, mahkemeden bir 

takım usuli taleplerin kabul edilmesinde incelenmesi gereken maddi şartların 

ispatında kullanılan bir yöntemdir. Delil tespiti talebi, belgelerin ibrazı talebi, ihtiyati 

haciz ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki himaye tedbirleri, yargıcın reddi gibi, dava 

olmayan, yalnızca mahkemeden davanın ilerlemesini sağlayıcı usuli işlemler 

kategorisine giren, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeye elverişli olmayan usuli 

taleplerin kabulü için verilen ara kararlarda yaklaşık ispat yöntemi geçerlidir
430

. Zira 

söz konusu usuli talebin davanın gecikmesine yol açmaması amacıyla, bütün deliller 

incelenmeyebilir
431

. İlk görünüş ispatı da yaklaşık ispatın geçerli olduğu hallerden 

biri olarak ileri sürülmektedir
432

. 

Yaklaşık ispat çoğu zaman yargıcın acele karar vermesinin gerektiği ve delil 

göstermenin zor olması nedeniyle tam ispatın beklenemeyeceği hallerde söz 

konusudur. Örneğin, HMK.m.390/3 ile ihtiyati tedbirin mahkemece kabul edilmesi 

için gerçeğe en yakın ispatın yeterli olacağı belirtilmektedir
433

. 

Gerçekten, tüm delillerin incelenme fırsatının bulunmadığı bu istisnai 

durumlarda mahkemece tam bir kanaate ulaşmak, bu nedenle de kesin hüküm 

mahiyetinde bir karar vermek mümkün değildir. Yaklaşık ispatta yargıcın daha düşük 

bir kanaat ile yetinmesi, edindiği kanaat ile taraflar arasında uyuşmazlığı sona 

erdirici bir karar verme yükümlülüğü altında bulunmadığından, karşı tarafın 
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haklarının ve hukuk devleti ilkesinin zedelenmesine yol açmayacaktır. Aksine çoğu 

durumda yaklaşık ispat karşı tarafın haklarının korunması için konulmuştur
434

.  

Bu bağlamda, olumsuz olay iddiaları, tecrübe kuralları ile ispat ve emare 

ispatının mümkün olduğu olaylar bakımından da ispat ölçüsünün düşürülebileceği 

belirtilmektedir
435

. 

Bir yasal düzenlemede açıkça belirtilen ve yargıçta tam kanaat 

uyandırabilecek delillerin sunulmasının objektif olarak, ispat yükünü taşıyan taraftan 

beklenmesinin dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edeceği, kısaca ispat güçlüğü veya 

imkânsızlığı hallerinin varlığında da ispat ölçüsünün düşürülmesi gerektiği kabul 

edilmektedir
436

. İspat ölçüsünün, ispat yükü taşıyan tarafın ispat güçlüğü veya 

imkânsızlığı içinde bulunması durumunda düşürülmesi, yargılamada silahların 

eşitliği ilkesinin de bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, olumsuz 

olay iddiaları, tecrübe kuralları ile ispat ve emare ispatının mümkün olduğu olaylar 

bakımından da ispat ölçüsünün düşürülebileceği belirtilmektedir
437

. 

Ceza yargılaması bakımından ise ispat ölçüsü tam vicdani kanaattir
438

. Zira 

ceza yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılmasıdır
439

. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6’ıncı maddesinin 2.fıkrası 

ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 217. maddesi ile şüpheden sanığın yararlanacağı 

ilkesi açıkça kabul edilmektedir. 

Bu nedenle şüphe yenilir ve yerini kanaate bırakır, ispat ölçüsü olarak aranan 

kesinlik de budur
440

. Muhakemenin sonunda ortada şüphe kalmışsa, ancak bu şüphe 

sanığın mahkûmiyetine yeterli gelmiyorsa, bir başka deyişle delillerin, mantığın ve 
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akıl yürütmenin gösterdiği gerçek, sanığın mahkûm olmasına yetecek bir kanaate 

ulaşmaya yetmiyorsa beraat kararı verilir
441

.  

Bu bağlamda, vergi suçlarına ilişkin olarak da ceza yargıcının görev ve 

yetkisinin hiçbir duraksamaya yer vermeden gerçeği ortaya çıkarmak olduğu 

açıktır
442

.  

Ancak, ceza yargılaması sonunda yenilmesi gereken şüphe, her türlü şüphe 

değil, akla ve mantığa uygun gerekçelere dayanan şüphedir
443

.  

2.2.2. VERGİ HUKUKUNDA İSPAT ÖLÇÜSÜNÜN 

BELİRLENMESİ 

2.2.2.1.TÜRK VERGİ HUKUKUNDA 

Türk vergi hukuku öğretisinde ispat ölçüsü fazlaca ele alınmış bir konu 

değildir. Oysa vergi yargıcının karar vermesi için gereken ölçünün belirlenmesi vergi 

hukuku açısından da bir zorunluluktur. 

Bir görüşe göre vergi hukukunda ispat ölçüsü “gerçek” olarak tespit 

edilmektedir. Zira VUK’un 3’üncü maddesinin B bendinin ilk fıkrasında 

vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin “gerçek” 

mahiyetinin esas olduğu belirtilmektedir. Bu durumda yargıç gerçeğe ulaştığında, 

olay ispat edilmiş sayılacaktır
444

.  

Biz de bu görüşü benimsemekle birlikte ispat ölçüsü açısından diğer hukuk 

disiplinlerinde kullanılan ayrıma sadık kalarak, vergi hukukunda ispat ölçüsünün 

kural olarak “tam kanaat” olduğu sonucuna varmaktayız. Tam kanaatin ne zaman söz 

konusu olacağı diğer bir deyişle, yargıcın tam ispata ne zaman kani olacağı 

sorusunun cevabını ise Anayasa’nın 38’inci maddesi vermektedir: “Hakimler, 

görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani 
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kanaatlerine göre hüküm verirler.
445

” Bu durumda ispat ölçüsü “tam vicdani kanaat” 

olarak belirlenebilecektir. 

Yargıç, Anayasa’nın 38’inci maddesi ve VUK’un 3’üncü maddesinin B 

bendinin ilk fıkrası gereğince vicdani kanaatine uyan maddi gerçeğe ulaşmaya 

çabalayacaktır. Dolayısıyla yargıcın olayın gerçekliği konusundaki şüphesinin 

yenilmiş olması gereklidir. 

Danıştay kararlarında da sıklıkla belirtildiği üzere “Türk vergi hukuku, maddi 

ve somut delillere dayalı, böylece vergi adaletini sağlamayı amaçlayan kuralları 

içermektedir. Bu nedenle vergilemeye ilişkin kurallar, varsayım ve kanaate dayalı, 

vergi adaletini tesis yönünden gerçeğe aykırı tespitlere dayanan vergileme 

yapılmasını önlemeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle gerçek durumun 

vergilemeye esas alınacağı ve incelemenin de bu amaca yönelik olmasının 

gerekeceği öngörülmüştür
446

.” 

Danıştay kararlarında özellikle belgelerin “sahteliği” gibi ceza hukukuna 

temas eden olgular bakımından ispat ölçüsünün “şüpheye yer bırakmayacak ispat” 

olarak nitelendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda, daha önce belirtildiği üzere, 

örneğin, yükümlü davacıdan mal ya da hizmet alan bir kurum hakkında, sahte belge 

düzenlediği yolundaki tespitler yeterli değildir, yükümlünün bu kurumdan aldığı 

belgelerin de sahte olup olmadığı incelenmeli, bu iddiaya yönelik somut ve yeterli 

deliller ortaya konulmalıdır. Yükümlü ödemeleri çek, banka havalesi vb. yollarla 

yaptığını ileri sürerse, bu olguların incelenmemesi ve aksinin ispat edilmemesi 

halinde, faturaların sahte olduğu “şüpheye yer bırakmayacak” şekilde ispat 

edilmemiş olacaktır
447

.  
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Aynı şekilde, KDV’ye tabi mal tesliminin gerçekliğinin usulüne uygun 

düzenlenmiş olan faturaların, içerik bakımından da “gerçeği yansıttığının kuşkuya 

yer bırakmayacak açıklıkla saptamasına” bağlı olduğu belirtilmektedir
448

. 

Bu bağlamda özellikle yükümlünün ya da yükümlü ortaklarının ifadeleri, iş 

yerinin bulunmaması, beyannamelerini vermemesi ya da çoğunlukla ödenecek vergi 

doğmaması, verginin ödenmemesi gibi hususlar “fatura ticareti” ya da “fatura 

komisyonculuğu” bakımından önem taşımaktadır. 

 VUK’un 3’üncü maddesinde ifadesini bulan “gerçeğin”, mutlak ve 

matematiksel bir kesinliği ifade etmediği açıktır. Zaten ispat ölçüsü bir iddianın 

gerçekliği değil, gerçeklik hakkındaki kanaattir
449

. 

Gerçek, aynı zamanda bir bakış açısı sorunudur ve her iki yargılama tarafının, 

hatta yargılama makamının kendine ait bir gerçeği vardır
450

. Vergi idaresinin 

gerçeğiyle, yükümlünün gerçeği birbirleriyle tam olarak örtüşecek düzeyde 

olmayacaktır. Yargılama makamı bu farklı ve çelişik düşünceleri bir tek kanaatte 

birleştirecektir
451

. Dolayısıyla gerçeğin bulunmasında yargılamanın taraflarının da 

katkıları bulunmaktadır. Bu nedenle tarafların delillerini ve görüşlerini sunma 

konusunda yeterli olanağa sahip olmaları ve yargıcın da hükmünü vermeden önce, 

tüm iddia ve savunmaları göz önüne almış olması önem taşımaktadır. Böylece 

hüküm, tez ve antitezle çelişmeyecek, onları mantıken cevaplandıracak ve tarafları 

da tatmin edecektir
452

.  

Bu aşamada akla gelebilecek soru VUK’un 3’üncü maddesinde 

belirtilmeseydi dahi “gerçek mahiyetin” aranıp aranmayacağıdır. Kanımızca bu 

husus açıkça belirtilmeseydi dahi vergi uyuşmazlığı, kamusal nitelikli bir borç-alacak 

                                                                                                                                                                     
ödemelerin gerçek olup olmadığına yönelik herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmamış ve 
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ilişkisinden doğduğundan gerçek mahiyetin saptanmasını gerektirecekti. Zira bir 

kamu hukuku disiplini olan vergi hukukunda hem toplumun hem de kişilerin 

menfaatlerini korumak, gerçeğe uygunluk demek olan "hakikati" araştırmakla 

mümkün olur
453

.  

Aynı yaklaşımı VUK’un 3’üncü maddesi dışında diğer maddelerinde de 

gözlemlemek mümkündür:  

VUK’ta yer alan “…gerçek durumu yansıtmadığına dair…”(m.30/6), 

“…yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden”, “işin genişliğine ve mahiyetine 

uygun…” (m.228/son), “…alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte…” (m.322), 

“…belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi…”, “…muamele 

veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan…”, 

“gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde…”, “gerçek olmayan veya kayda 

konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar” (m.359), “…sahibi 

için arzettiği gerçek değer…” (m.264), “iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz 

edenlerde…” (m.313) ibareleri bu yaklaşımın gözlemlendiği hükümlere örnek olarak 

verilebilir
454

. 

İspatın esas ve nihai olarak yargılama aşamasında söz konusu olduğunu, 

ancak yargılama dışında, muhakeme (akıl yürütme) faaliyetinin yürütüldüğü idari 

aşamada da geçerli olduğunu belirtmiştik. Bu bağlamda, Türk hukukunda 

vergilendirme aşamasında geçerli ispat ölçüsü ile yargılama aşamasında geçerli ispat 

ölçüsü arasında fark bulunup bulunmadığı değerlendirilmelidir. 

Kanımızca vergi hukukunda idari aşamada ayrı, yargılama aşamasında ayrı 

ispat ölçüsü bulunamaz. Zira “yargı, idari işlemin hukuka uygunluğunu denetlerken 

örneğin eminlik derecesinde bir ihtimalle ispatı arıyorsa, idari işlemin hukuka 

uygunluk şartı bu demektir”
455

.  
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Aksi yöndeki görüşe göre, Türk vergi hukukunda, vergilendirme aşamasında, 

yargılama aşamasından farklı olarak “esnek ispat ölçüsü” uygulanması daha yerinde 

olacaktır. Zira vergi memurunun karmaşık olaylar ve hukuk düzeni içinde tam bir 

kanaate varması zordur
456

. Görüldüğü üzere bu görüşe göre vergiyi doğuran olay ve 

buna ilişkin muamelelerin ne zaman ispatlanmış sayılacağı konusunda farklı ölçüler 

belirlenebilecektir. Yazar, takdir komisyonu kararları ve uzlaşma bakımından da 

ispat ölçüsünü “esnek ispat ölçüsü” olarak tespit etmekte; nihayet, ispat ölçüsünü 

VUK, İYUK ve maddi vergi yasaları bakımından da ayrı ayrı belirlemektedir. 

Örneğin Katma Değer Vergisi Kanunu açısından “faturanın”, Gelir Vergisi Kanunu 

açısından ise “elde etmeyi gösteren delillerin” ispat ölçüsü olduğunu ifade 

etmektedir
457

. Yazarın verdiği bu örneklerin “ispat ölçüsü” ile değil “ispat aracı” 

kavramı ile ifade edilmesi gerektiği kanısındayız. Ayrıca ispat hukukunda “esnek 

ispat ölçüsü” gibi bir ölçü bulunmaması bir yana, takdir komisyonlarınca matrah 

takdir edilirken gelirin gerçeğe en yakın miktarının belirlenmesi, yasal bir 

zorunluluktur
458

. 

Kanımızca, Türk vergi hukukunda ispat ölçüsü, vergilendirme süreci ve 

yargılama aşaması açısından farklı farklı belirlenmemiştir. Diğer bir deyişle VUK’un 

3’üncü maddesi gereğince vergilendirme sürecinde de “gerçek mahiyetin” ispatı 

arandığından, kanımızca, vergilendirme sürecinde de yasanın yaklaşık ispatı açıkça 

aradığı haller dışında, kural ispat ölçüsü tam kanaattir. Ancak elbette Anayasa’da 

yargıçlar için belirlenen “vicdani kanaat” ölçüsü, vergi idaresi açısından geçerli 

değildir. Bu durumda ispat açısından önem taşıyan olayların mahiyeti konusunda 

şüphe var olduğu sürece anayasal sınırlar dâhilinde idare araştırmaya devam 

edecektir
459

. Diğer bir deyişle idarenin işlemi salt bir şüphe sebebine değil somut ve 

yeterli deliller nedeniyle oluşmuş tam bir kanaate dayanmalıdır. 

Bu bağlamda vergi idaresi, vergilendirme sürecinde, özellikle inceleme 

aşamasında, vergi ödevlisinin şekle ve usule ilişkin kurallara uyup uymadığına 
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yönelik şekli denetimin çok ötesinde, bir “gerçeklik” denetimi yaparak, defter, kayıt 

ve belgelerin gerçeğe uygun olup olmadığını araştırır. Amaç, kendisine anayasal 

düzenlemelerle emredildiği üzere (mali güce göre vergilendirme) “gerçek mali gücü” 

saptamaktır. 

  Danıştay kararlarında sıklıkla yer alan, vergiyi doğuran olayın gerçeğe 

uygun olarak ya da “gerçeğe en yakın biçimde” ortaya konulması gerektiği 

yönündeki içtihat
460

 ile yasada belirlenen ispat ölçüsü yumuşatılmaya çalışılmıştır. 

Zira yasa “gerçeğe yakın” tabirini hiç kullanmamakta, “gerçek mahiyetin” esas 

olduğunu vurgulamaktadır
461

. 

Danıştay, vergilendirme alanında varsayım ve kanaatlerin söz konusu 

olamayacağını pek çok kararında isabetli olarak belirtse de “gerçeğe en yakın 

biçimde” ifadesiyle vergiyi doğuran olay kanımızca gerçeğe yakın bir “varsayımın” 

kabul edilebileceğini VUK m.3’e aykırı olarak kabul etmiş görünmektedir. Danıştay 

tarafından kastedilen ise kanımızca, ceza muhakemesinde olduğu gibi, olayın tüm 

yönleriyle ispatlanması gereğidir, ancak “gerçeğe yakın” ibaresi yanıltıcı 

olabilecektir. Zira yasanın belirlediği tam ispat ölçüsü iken, bu ölçünün yargı 

kararlarıyla hafifletilmesi kanımızca yargılama yetkisinin kapsamını aşacaktır.  

Arama bakımından ispat ölçüsü CMK m.116 gereğince mevcut durumda 

“makul şüphe”dir. Gerekli ispat ölçüsünü belirleyen bu maddenin kısa süre içinde 

birkaç kez değiştirildiğini belirtmek gerekir. 21.02.2014 Tarihli ve 6526 Sayılı 

Kanun’un 9’uncu maddesiyle maddede yer alan “makul” ibaresi, “somut delillere 

dayalı kuvvetli” olarak değiştirilmiş, daha sonra 02.12.2014 Tarihli e 6572 Sayılı 

Kanun’un 40’ıncı maddesiyle tekrar “makul şüphe” halini almıştır. 

                                                           
460

  “VUK’ta usul ve esasları belirtilen tarh şekillerinin uygulanabilmesi için gerçek ve gerçeğe en 

yakın biçimde vergiyi doğuran olayın ortaya çıkarılması ve bununla ilgili somut kanıtların 

açıklıkla ortaya konulması zorunludur…”  Dnş.4.D., 128/2379, 03.06.1998. 
461

  Danıştay’ın vergilendirme ile ispat ölçüsü arasındaki bağlantıyı kuramadığı görüş için bkz. 

SABAN, a.g.e., s.79. 
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Yargıtay’ın bir kararında makul şüphenin varlığı halinde arama kararında 

hangi hususlara yer verilmesi gerektiğinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 119’uncu 

ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 7’inci maddesinde düzenlendiği, bu 

hususlara yer verilmemesinin, arama için makul şüpheyi haklı kılan unsurların 

kararda bulunmamasının makul şüphenin değil yalnızca “iddia”nın söz konusu 

olduğu belirtilerek yapılan aramanın hukuka aykırı arama olduğu, bu aramada elde 

edilen kitapların bandrolsüz oldukları yolundaki bilirkişi raporuna dayanılamayacağı 

belirtilmiştir
462

.  

İdari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıklarda da cezalı tarhiyatın ya da para 

cezalarının gerekçelerinin, makul şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmış 

olması aranmaktadır. 

Yasanın ispat ölçüsünü düşürdüğü ayrıksı hallere örnek olarak AATUHK 

m.13 verilebilir.  

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde 

yazılı durumlardan birinin varlığı halinde ihtiyati haciz kararı alınabilmektedir. Bu 

nedenle, uyuşmazlık halinde, idarece dayanılan sebebin varlığının, idarece 

kanıtlanması gerekmektedir. 

Bu sebeplerden bazıları açısından yasa, ispat ölçüsünü düşürmüştür. Örneğin, 

“borçlunun kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalinin 

bulunması” ihtiyati haciz kararının alınması için yeterli sayılmıştır.  

Bu bağlamda Danıştay söz konusu hallerin somut delillerle kanıtlanmasının 

gerekli olmadığına, ihtimalin bulunmasının yeterli olduğuna karar vermiştir
463

. 

 Kanımızca burada ispat ölçüsü düşürülmüş olsa dahi, halen delil gösterme 

yükü idarenin üzerindedir. Dolayısıyla idare, borçlunun kaçma, mallarını kaçırma ve 

hileli yollara sapma ihtimalinin varlığını gösteren olayları ortaya koymak 

durumundadır. Örneğin, eczacı ve canlı hayvan taciri olan davacının resmi 

                                                           
462

  Yrg.7.C.D., E.2013/17393, K.2014/22329, 17.12.2014. 
463

  Dnş.7.D., E.1984/1530, K.1986/246, 27.1.1986 (Turgut CANDAN, Açıklamalı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2.Bs., İstanbul, Seçkin, 2011,s.102). 
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makamlardan izin almaksızın ticaretini yaptığı canlı hayvanlarla ilaçlarını il dışına 

çıkarmak isterken emniyetçe yakalanmış olması, ihtiyati haciz kararı alınabilmesi 

için yeterli görülmüştür
464

. Borçlunun mallarını satmak üzere gazetelere ilan vermiş 

bulunması, ticari emtia taşımasını gerektiren bir faaliyeti bulunmamasına karşın, eşya 

taşımaya mahsus nakliye aracı kiralaması gibi davranışları bu ihtimali ortaya 

koyabilir
465

.  

13’üncü maddenin ilk fıkrasında yer alan, aynı Kanun’un 9’uncu maddesi 

gereğince teminat istenmesini gerektiren hallerin bulunması da ihtiyati haciz 

nedenlerindendir. Danıştay’ın birçok kararında, bu sebebe dayanılarak ihtiyati haciz 

kararı alınabilmesi için, kaçakçılık eyleminin kesin olarak tespiti gerekmediği gibi, 

teminat istenmesini gerektiren bu durumun varlığında, ihtiyati haciz kararı 

alınabilmesi için teminatın istenilmesine de gerek olmadığı belirtilmiştir
466

.  

Buna karşın, maddede sayılan diğer sebeplere dayanılarak ihtiyati haciz kararı 

alınabilmesi açısından, ispat ölçüsü genel kurala uygun olarak “tam kanaat” 

olacaktır. Örneğin, borçlunun belli ikametgâhının olmaması sebebine dayanarak 

ihtiyati haciz kararının alınabilmesi için, borçlunun alacaklı kamu idaresine zorunlu 

olduğu halde ikametgâhını bildirmemiş olması yeterli değildir. Alacaklı idarenin 

elindeki tüm olanaklarla araştırmasına karşın borçlunun ikametgâhını tespit 

edememiş olması ve bunu da usulüne uygun olarak belgelendirmiş olması gerekir
467

.  

2.2.2.2. KARŞILAŞTIRMALI VERGİ HUKUKUNDA 

Karşılaştırmalı vergi hukukunda ispat ölçüsü vergilendirme aşamasında ve 

yargılama aşamasında farklı belirlenebilmektedir. Örneğin yükümlünün 

vergilendirme aşamasında açık ve inandırıcı delil (clear and convincing evidence) 

sunması gerekirken, yargılamada delil üstünlüğü standardı (preponderance of the 

evidence) benimsenmiş olabilecektir. Diğer bir deyişle vergi idaresinin yükümlüye 

vergi mahkemesinden farklı bir ispat ölçüsü öngörmesi mümkün olabilecektir. 

                                                           
464

  Dnş.3.D., E.1989/4499, K.1989/1303, 22.05.1989 (CANDAN, AATUHK, 2011, s.102). 
465

  CANDAN, AATUHK, 2011, s.102 
466

 Dnş.3.D., E.1994/5163, K.1995/1331, 20.4.1995; Dnş.7.D., E.2000/8134, K.2003/5143, 

18.12.2003; Dnş.11.D., E.1995/247, K.1995/310, 20.2.1995; CANDAN, AATUHK, 2011, s.100. 
467

  CANDAN, AATUHK, s.101. 
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Alman hukuku öğretisinde, vergi idaresinden tüm vergisel durumları “eminlik 

derecesinde bir ihtimalle” araştırmasının beklenemeyeceği görüşü bulunmaktadır
468

. 

Bu görüşe göre, “eminlik derecesinde ihtimal” ölçüsünde ispat sadece vergi 

ödevlisinin verdiği bilgilerin tamlığı ve doğruluğundan şüphe duyulan olaylarda 

aranmalıdır
469

. Zira vergi idaresinin bir yargıç gibi tamamen ikna olması mümkün 

değildir
470

.  

Vergi idaresinin idari aşamada ispat ölçüsünün “eminlik derecesinde ihtimal” 

olarak tanımlanması, idarenin her olay bakımından bu ölçüye ulaşmak için 

çabalaması, söz konusu dengeyi eşitlik aleyhine bozabilecektir. 

  Ayrıca Alman vergi idaresinin uluslararası karşılaştırmada iyi donanımlı 

olduğu açıkça belirtilebilirse de, öğretide, idarenin iş yükü nazara alındığında, tüm 

vergisel olayları tamamen ikna edici bir şekilde aydınlatmasının mümkün ve gerekli 

olmadığı kabul edilmektedir
471

. 

Böylece, vergisel durumun belli şekilde olabileceği şeklinde ağır basan 

ihtimalin (inanılır kılma) yeterli bir ispat ölçüsü olduğu belirtilmektedir
472

. 

Vergi yükümlüsünün işbirliği ödevini yerine getirmemesi, örneğin vergi 

beyannamesini vermemesi, vergi idaresinin araştırma görevinin kapsamını yani ispat 

ölçüsünü azaltır
473

. BFH bu içtihadını, vergi ödevlisinin işbirliği ödevini yerine 

getirmemesi halinde matrah takdirini olanaklı kılan AO m.162’yi kıyasen 

uygulayarak geliştirmiştir
474

. Bu durumda vergi idaresi matrahı re’sen takdir 

edebilecektir. Ancak vergi ceza hukuku açısından, vergi idaresinin ispat ölçüsünü 

düşürmek, yani idarenin takdir yoluyla yaptırımı belirlemesini kabul etmek mümkün 

                                                           
468

  SEER, in:Tipke/Kruse, AO m.88, Tz.1 vd.(Ekim 2008) (BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.238). 
469

  SEER, in:Tipke/Kruse, AO m.85, Tz.33 vd.) (BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.238). 
470

  SEER, in:Tipke/Lang, m.21, Rz.5, Rz.204 (BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.238). 
471

  HEINTZEN, a.g.m., s.230-231. 
472

  SCHMITZ, in:Schwarz, AO m.88, Rz.15a (Haziran 2009); WÜNSCH, in:Pahike/Koenig, AO 

m.88, Rz.21 
473

  BFH, 15.02.1989, X R 16/86; HEINTZEN, a.g.m, s.237. 
474

  BFH v.10.05.2001 ilgili görüşler için BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.245. 
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değildir
475

. Zira bu bakımdan yükümlünün işbirliği ödevi söz konusu olamaz, çünkü 

hiç kimse kendisi aleyhine bilgiler vermeye mecbur tutulamaz.  

Fransa’da temyiz mahkemeleri (Conseil d’etat ve Cour de Cassation) davanın 

maddi yönünü incelemezler. Ancak vergi alanında bu mahkemelerin en önemlisi olan 

Conseil d’etat gerçek bir temyiz mahkemesi değildir. Dolayısıyla genellikle kararda 

ve karar verilme sürecinde maddi olayları da değerlendirmektedir. Dolayısıyla, 

yargısal sürecin farklı aşamalarında farklı ispat ölçüsü aşamalarının bulunduğu 

söylenemeyecektir
476

. 

 İngiliz hukukunda medeni muhakemede ispat yükünü taşıyan tarafın davasını 

olasılıklar dengesi üzerinde kurması yeterlidir, diğer bir deyişle belli bir olayın ya da 

olayların gerçekleştiğinin ya da gerçekleşmediğinin olasılığının daha yüksek 

olduğunu göstermesi yeterlidir. Yani ispat ölçüsü olasılıklar dengesidir (balance of 

probabilities). Hukuk davalarında ispat ölçüsü, iddia edilen hukuka aykırılığın 

ağırlığına ya da ilgili taraf için ortaya çıkan sonuçların ciddiyetine göre 

değişmektedir (heightened civil standart of proof)
477

. 

  ABD hukukuna göre, vergi ceza davalarında ispat ölçüsü hukuk davalarına 

oranla daha yüksektir. Hükümet yükümlünün vergi kaçırma ya da iştirak kastını 

makul şüphenin üzerinde bir biçimde ispat etmelidir. “Makul şüphenin üzerinde ispat 

ölçüsü” ceza sorumluluğu bakımından aranan geleneksel ispat ölçüsüdür.   
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  HEINTZEN, a.g.m, s.240. 
476

  MARDIÈRE, a.g.r.,s.123. 
477

  MUNDAY, a.g.e., s.77. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ HUKUKUNDA İSPAT ARAÇLARI 

3.1. VERGİ HUKUKUNDA DELİLLER 

Çalışmamızın ikinci bölümünde vergi yargılamasında ispat yükünün 

paylaştırılmasında medeni usul hukukunda kabul edilen kuramlardan da 

yararlanıldığını, ancak asıl olarak benimsenen/benimsenmesi gerektiğine inandığımız 

kuramın, uyuşmazlık konusu ilişkinin kamusal niteliğini ön planda tutan sorumluluk 

alanı kuramı olduğunu ifade etmiştik. Bu bölümde inceleyeceğimiz ispat araçları 

açısından da benzer şekilde, medeni usul hukukundan farklı bir sistemin kabul 

edildiğini öncelikle belirtmek gerekir. 

Bilindiği üzere medeni usul hukukunda kural olarak kanuni delil sistemi 

kabul edilmiştir. Yargıç, yasanın belirlediği delil sınırlamalarıyla ve delillerin ispat 

gücüne ilişkin kurallarla bağlıdır. Ceza hukuku gibi kamu hukuku disiplinlerinde ise 

yargıç uyuşmazlığa ilişkin her delili, her belirtiyi maddi gerçeği aydınlatıp 

aydınlatmaması bakımından serbestçe değerlendirir
1
.  

Vergi hukukunda da ceza hukuku ile aynı nitelikte olmasa da genel hatlarıyla 

benzerlik taşıyan delil serbestliğinin ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi 

ilkelerinin geçerli olması sonucunda, hukukun öngördüğü sınırlamalar dâhilinde 

“delil” niteliğini taşıyan her ispat aracı kullanılabilir ve yargıç tarafından serbestçe 

değerlendirilir. 

Bu nedenle, vergi hukukunda deliller konusunu incelerken benimseyeceğimiz 

yöntem, delillerin sınıflandırılması ve delil türlerinin ayrı ayrı ele alınması yerine, 

vergi hukukunda bir ispat aracının geçerli “delil” niteliği kazanabilmesi için hangi 

temel özelliklere sahip olması gerektiği yönünde olacaktır
2

. Bu özelliklerin 

                                                           
1
     Erol CİHAN, Feridun YENİSEY, Ceza Muhakemesi Hukuku, 2.Bs., İstanbul, Beta, 1997, s.26. 

2
  EREM de ceza hukukunda delillerin sınıflandırılmasını doğru bulunmamakta, ancak delillerin 

mahiyetine girilmeksizin, örneğin delil gösteren tarafa göre; iddia delilleri, savunma delilleri, 

re'sen araştırılan deliller olmak üzere sınıflandırılabileceğini, bu sınıflandırmanın dahi yeterince 

makul olmadığını belirtmektedir. (EREM, a.g.e, s.314) Vergi hukuku öğretisinde ise delillerin 

çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulduğu görülmektedir…. 
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belirlenmesi ne denli önemliyse, uygulamaya ne şekilde yansıdığının incelenmesi de 

aynı derecede gereklidir. Böylece konu tüm çalışmamızda olduğu gibi eleştirel bir 

yaklaşımla inceleyeceğimiz Danıştay kararlarıyla somutlaştırılacaktır. 

Vergi hukukunda delillerin taşıması gereken temel özellikleri incelemeden 

önce, delil kavramı ve benzer kavramlardan farkları üzerinde durulacaktır. 

3.1.1. DELİL KAVRAMI, KAVRAMIN BENZER 

KAVRAMLARDAN FARKLARI 

Deliller davanın çözümüne etki edebilecek hususların ispatına yararlar
3
. Bu 

bağlamda bir vergi ilişkisinin temelindeki olayın ya da suç ve kabahatler bakımından 

manevi unsurun ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan araçlar delildir.  

Diğer yandan, tarafların yargıcı ikna etmek üzere ileri sürdükleri her ispat 

aracının “delil” olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Söz konusu ispat araçları, 

yukarıda belirtildiği üzere, ancak belirli özelliklerinin bulunması halinde “delil” 

niteliği kazanırlar. Yani yargılama sırasında bir aracın “delil” değerinin olduğu, 

ancak yargıç tarafından belirlenebilir.  

Bilindiği üzere, delillerin konusunu ispat konusu olaylar oluşturur. Yargıç, 

deliller vasıtasıyla ispat edilen maddi olayların hukuki nitelendirmesini yapacak ve 

bir karara varacaktır. Bu bağlamda, taraflar da hukuki argümanlarıyla yargıca 

yardımcı olabilirler. Örneğin, davacı dayandığı maddi olayı, sözgelimi vergi 

incelemesine tabi tutulan belgelerinin “ihticaca salih olduğunu” ispat ederse, 

mahkeme belgelerin ihticaca salih olmadığı iddiasına dayanılarak yapılan re’sen 

tarhiyatın hukuka aykırı olduğunu belirleyerek davacı lehine hüküm verebilecektir.  

Delillerin değerlendirilmesi ise elde edilen delillerin hukuka uygun olup 

olmadığı, çalışmamızın devamında inceleyeceğimiz diğer özellikleri taşıyıp 

                                                           
3
     KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e.,  s.1325. 
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taşımadığı ve kanıtlanmak istenilen konuyu aydınlığa kavuşturmak için yeterli 

bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan bir muhakeme işlemidir
4
.  

Delillerin değerlendirilmesi dar anlamda yargılama değil, muhakeme (akıl 

yürütme) faaliyeti olduğundan; çalışmamızın birinci bölümünde de ifade ettiğimiz 

üzere vergi hukukunda sadece yargı organları değil, vergi idaresi de idari aşamada 

delilleri değerlendirme yetkisine sahiptir. Nasıl ki ceza muhakemesinde, soruşturma 

evresinde suça ilişkin bilgi ve bulguları öğrenen Cumhuriyet Savcısı, kamu davasını 

açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere “işin gerçeğini” araştırmak (CMK 

m.160/1), diğer bir deyişle maddi gerçeği ortaya çıkarmak için delilleri 

değerlendirme yetkisine sahip ise
5
; idari aşamada da vergi idaresi, vergiyi doğuran 

olayın ve buna ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetini ortaya çıkarmak için re’sen 

araştırdığı ya da vergi ödevlilerince sunulan delilleri değerlendirmektedir. 

Vergi idaresinin ispat konusu maddi olaya; sözgelimi vergi yükümlüsünün 

iddiasının ticari icaplara aykırı olduğuna, vergi borcunu eksik beyan ettiğine, 

peçeleme işleminde bulunduğuna dair şüphe sebepleri mevcut ise bu şüphenin bir 

idari işleme dönüşebilmesini deliller sağlar. Vergi idaresinin hiçbir tasarrufu, soyut 

ve sübjektif değerlendirmelere dayanamaz, dayandığı takdirde hukuka aykırı olur.  

Daha önce belirtildiği üzere, verginin olağanüstü yollarla tarh edilmesi ve 

ceza kesilmesi işlemleri, idari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden 

yararlanmakla birlikte, bu işlemlere karşı dava açılması işlemlerin yürütülmesini 

kendiliğinden durdurarak bu karineyi çürütür. Dolayısıyla dava konusu tarh ve/veya 

ceza kesme işleminin yürütülmesine neden olan maddi olayların idarece ispatlanması 

gerekir. Böylece idarenin vergilendirme sürecinde dayandığı delillerin gerekli 

nitelikleri taşıyıp taşımadığı ispata muhtaç hale gelecektir. Elbette bu hususa ilişkin 

                                                           
4
    Hasan Tahsin GÖKCAN, “Cumhuriyet Savcısının Delilleri Değerlendirme Yetkisi ve Yargıtay 

Uygulaması, Ankara Barosu Dergisi, 2012/1, s.(195-206), s.195; Fatih BİRTEK, “Cumhuriyet 

Savcısı’nın Delilleri ve Fiili Takdir Yetkisi”,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 

Araştırmaları Dergisi Özel Sayı, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Yıl:2013, Cilt:19, Sayı:2, 

s.(953-990), s.961. 
5
  GÖKCAN, a.g.m., s.195 
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denetim “hukuka uygunluk denetimi” kapsamında olduğundan, yargı yerince de 

delillerin gerekli nitelikleri haiz olup olmadığı re’sen araştırılmak durumundadır. 

Bu açıklamalarımız bir örnekle somutlaştırılabilir. Vergi incelemesinde 

“vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları” ile ilgili hukuki değerlendirme 

yapılabilmesi için delil oluşturacak olan hususlar inceleme tutanağı ile tespit edilir 

(VUK m.141, f.1). Bu hususlara; yükümlü kurumun ortaklık yapısı, beyanname 

dökümleri, incelenen takvim yıllarına ilişkin tasdik edilmiş defterler, kayıtlarda yer 

almakla birlikte yükümlü kurum belgeleri arasında bulunmayan faturalar, dikkat 

çekici giderler, hesaplardaki usulsüzlükler, yükümlünün bu konulara ve faaliyetine 

ilişkin beyanları örnek verilebilir
6
.  İnceleme tutanağının içerdiği bilgilerin, tutanak 

herhangi bir “ihtirazi kayıt” içermedikçe doğru olduğu kabul edilir
7
. Bu durum, idari 

işlemlerin hukuka uygunluk karinesinin bir sonucudur. Karşılaştırmalı hukukta da, 

örneğin İspanyol hukukunda; araştırma işlemlerinin ve denetim raporlarının resmi 

belge olduğu ve karşıt bir delil gösterilmedikçe, bu belgelerde tanımlanan olayın 

varlığına dair delil oluşturduğu kabul edilmektedir
8
. 

Ancak bu incelemeye dayanılarak yapılan cezalı tarh işlemine karşı dava 

açılması halinde, işlemin hukuka uygunluk karinesi ortadan kalkacağından, tutanakta 

tespit edilen hususların aksinin ispatlanması da mümkün olacaktır.  

İnceleme raporu ise, tespit olunan delillerin hukuki açıdan değerlendirilmesini 

içermektedir. Dolayısıyla hukuki değerlendirmeleri içeren inceleme raporu değil, 

maddi olaylara ilişkin tespitleri içeren inceleme tutanakları delil niteliğine sahiptir.  

                                                           
6
  BAŞARAN, YAVAŞLAR, İnceleme, s.419 

7
  “…Yapılan fiili ve kaydi envanter sonucunda 1998 yılında belgesiz satılan bir kısım emtianın 

1998 yılı dönem sonu mal mevcudu olarak değerlendirildiği ihtirazi kayıt konulmadan imzalanan 

ve maddi delil niteliğinde bulunan vergi inceleme raporu eki tutanaklar saptandığından, 1998 

yılında gerçekleşen ortalama satış fiyatları ile envanter defterinde kayıtlı maliyetler esas alınarak 

belirlenen matrah farkında yasaya aykırılık yoktur…” (Dnş.3.D., E.2000/2786, K.2003/3290, 

28.05.2003). 
8
  MOLINA, BLAZQUEZ, a.g.m., s.277. 
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Diğer yandan öğretide, inceleme tutanağının, yükümlü tarafından itiraz 

edilmeyen deliller bakımından “ikrar” niteliğinde görülerek “kesin delil” olarak 

kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir
9
.  

Vergi yargılamasında “kesin delil” kavramına ihtiyatlı biçimde yaklaşılması 

gerektiği yönündeki görüşümüzü belirtmiştik. T.C. Danıştay’ı da kanımızca isabetli 

olarak, bu tutanakta yer alan ve yükümlü tarafından itiraz edilmeden imzalanan 

hususları dahi kesin delil olarak kabul etmemekte, yükümlünün bunlara sonradan 

itiraz edebileceğini kabul etmektedir. Bu yöndeki bir kararda Danıştay tarhiyatın 

yalnızca inceleme tutanağı ile tespit edilen yükümlü şirket yetkililerinin ifadesine 

dayanmasını ve yükümlünün kayıt dışı geliri bulunduğu iddiasının yeterli ve somut 

dayanaklarının bulunmamasını gerekçe göstererek, tarhiyatı hukuka uygun bulan 

mahkeme kararını iptal etmiştir. Bu bağlamda, yükümlünün ilgili dönemlerdeki 

gelirinin, emsal işletmelerle karşılaştırılmamış ve müşteriler nezdinde karşıt 

incelemeler yapılmamış olması incelemeyi yetersiz kılmıştır
10

. 

Özetle, söz konusu işlem uyuşmazlık konusu olduğunda, işlemin 

dayanaklarının ve yargılama sırasında ileri sürülen tüm ispat araçlarının “delil” 

olarak nitelendirilmesi; bunların doğruluğuna ve delil olarak kabulü için gerekli diğer 

koşulları taşıyıp taşımadığına yargıç tarafından kanaat getirilmesine bağlıdır
11

.   

Bu bağlamda, iddiayı ispat etmek üzere mahkemeye sunulanların, ancak 

incelenmesi ve yargıcı ikna etmiş olması halinde teknik ve gerçek anlamıyla delilden 

söz edilebilecektir. Hatta ceza hukuku öğretisindeki bir görüşe göre yasalarda veya 

                                                           
9
  BAŞARAN, YAVAŞLAR, İnceleme, s.419. 

10
  Dnş.VDDGK, E.1999/335, K.2000/98, 25.02.2000. 

11
  FEYZİOĞLU, Tanıklık, s.24-25 ve dn.46. Bu ayrım Anglo Amerikan hukukunda evidence-proof 

terimleriyle yapılmaktadır. “Evidence” sözcük anlamı ile delili, ispat aracını karşılar. “Evidence”, 

davada bir olayın varlığı ya da yokluğunu ispat etmek üzere sunulan tanık, yazılı belge, nesne ve 

diğer araçlardır. “Proof” kavramı ise hem fiil hem de isim olarak kullanılmaktadır. Fiil olarak 

“proof” ileri sürülen bir iddianın doğruluğunu gösteren delillerle sonuca varmayı, yani ispat 

etmeyi ifade eder. İsim olarak “proof” ise, iddia edilen olayın gerçekliği hakkında yargıç (veya jüri 

üyelerinde) kanaat oluşmasını sağlayan herhangi bir olay ya da durumu ifade etmektedir. 

KONURALP, a.g.e., s.8. 
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diğer kaynaklarda daha önceki aşamalar için delilden söz edilmesi bu nedenle isabetli 

değildir. Zira kovuşturma evresinden önce sadece "şüphe sebebi" olabilir
12

.  

Hukuk kuralları “delil” olmadığından, kanuni ölçüleri “delil” olarak 

nitelendiren görüşe katılamıyoruz
13

. 

Delil içeriği kavramının da delil kavramıyla karıştırılmaması gerekir. 

Örneğin, fatura “belge” olarak delil iken, faturanın içeriği delilin kendisi olmayıp 

delil içeriği ya da muhtevasıdır
14

. Keza delil içeriğinin öğrenilmesi ve 

değerlendirilmesi araçları; örneğin bilirkişi incelemeleri, keşif, tanık “delil” değil, 

“delil kaynağı”dır. Bu durumda tanık “delil kaynağı” iken, “tanık beyanı” delildir
15

.  

3.1.2.  DELİLLERİN İSPAT GÜCÜ ÖLÇÜTÜNE DAYALI 

OLARAK SINIFLANDIRILMAMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ 

GÖRÜŞÜMÜZ 

Delil değeri olarak da nitelendirilen ispat gücü, yargıcın hüküm verirken 

kanaatini etkileme amacıyla dosyaya giren delillerin birbirine olan üstünlüğünü ifade 

eder
16

. Bir delilin maddi olayı ispat kabiliyeti ne derece fazla ise bu delilin ispat 

gücünün ya da değerinin o kadar yüksek olduğu söylenebilir. İspat gücü terimi yerine 

“ispat kabiliyeti” terimi de kullanılabilmektedir
17

.  

Delillerin ispat gücü somut olayın özelliğine göre ya da diğer delillerle 

yapılan karşılaştırma sonucuna göre belirlenebilirken, doğrudan yasa da delilin ispat 

                                                           
12

  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1326. 
13

  “Kanuni ölçüler, vergi inceleme elemanları için yaptıkları incelemeler sırasında göz önünde 

bulundurmak zorunda oldukları önemli delillerdir. İndirilecek ve indirilmeyecek giderler, istisna 

ve muafiyetler, değerleme ölçüleri ve amortisman oranları birer kanuni ölçüdür”.  TEKİN, 

ÇELİKKAYA, a.g.e, s.92 
14

   KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1326 
15

  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1326 
16

   YILDIRIM, DEREN-YILDIRIM, a.g.e, s.35) 
17

  “…dosyada mevcut belgelerin somut bilgi içermemesi ve bir takım çelişkiler taşımasına karşın, 

davacı tarafından ibraz edilen belgelerin ispat kabiliyetinin daha yüksek olduğu belirtilmekte ise 

de…” (Dnş.7.D., E.1999/69, K.2000/1970, 14.06.2000); “… asıl mı, suret mi, yoksa fotokopi mi 

olduğu inceleme raporunda belirtilmeyen söz konusu faturanın maddi olayı ve re’sen tarh 

sebebinin varlığını kesin ve inandırıcı bir biçimde ortaya koyan, ispat kabiliyeti olan hukuken 

geçerli ve yeterli maddi delil olarak kabulünün mümkün olamayacağı…” (Dnş.9.D., E.1993/529, 

K.1994/1198, 01.03.1994) (UYAP Karar Bankası) 
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kabiliyetini gösterebilir. Aşağıda inceleyeceğimiz kimi delillere yasakoyucu vergi 

hukuku açısından değer vermemiştir.  

Diğer yandan, bu istisnalar haricinde, vergi hukukunda bir delilin ispat gücü 

hakkında olumlu ya da olumsuz bir kural bulunmamaktadır. Önemli olan delilin 

gerçeklik, güvenilirlik gibi, yine aşağıda inceleyeceğimiz bazı nitelikleri haiz 

bulunmasıdır. 

Çalışmamızda pek çok kez vurguladığımız üzere; vergiyi doğuran olay ve 

buna ilişkin muamelelerin biçimsel görünümleri değil, gerçek mahiyetinin esas 

olduğu kabul edilmiştir. Gerçek mahiyetin sayılı ve sınırlı delillerle ispatı her zaman 

mümkün olamayacağından, vergi hukukunda delil serbestliği ve delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi ilkeleri kabul edilmiştir
18

.  

Çalışmamızın ilk bölümünde, Türk vergi hukukunda ispatın tarihçesine 

ilişkin açıklamalarımızda ifade ettiğimiz üzere, 2365 Sayılı Yasanın kabulüyle sistem 

değişikliğine gidilmiş; kural olarak delil serbestliği kabul edilmiştir. Buna karşın, 

aşağıda inceleyeceğimiz üzere delil serbestliğine getirilen kısıtlamalar, özellikle 

vergi yükümlüleri açısından aslında tam anlamıyla bir “serbestî”den 

bahsedilemeyeceği sonucuna ulaştırmaktadır. 

Diğer yandan kısıtlanmış da olsa delil serbestliği ve delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi ilkelerinin kabulü nedeniyle, vergi hukukunda deliller kanımızca 

medeni usul hukukunda olduğu üzere kesin ve takdiri delil olarak
19

 

                                                           
18

  ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s.204 
19

   Medeni usul hukukunda deliller; kesin ve takdiri deliller olmak üzere ikiye ayrılarak 

incelenmektedir. Kesin deliller koşullarını ve hükümlerini yasanın belirlediği, bu koşulların 

mevcut olması halinde yargıcın bağlı olduğu ve takdir yetkisine sahip olmadığı deliller olarak 

tanımlanmaktadır. Yargıç kesin delil ile ortaya konulan bir olayı ispat edilmiş (doğru) olarak kabul 

etmek zorundadır, yani kesin delilin varlığı yargıcın takdir yetkisini sınırlandırır(atıf). Medeni usul 

hukukunda ikrar, senet, yemin ve kesin hüküm kesin delilleri oluşturur. 

     Takdiri deliller ise, koşullarını ve hükümlerini yasanın tayin etmediği delillerdir. Yargıç bu tür 

delilleri serbestçe takdir yetkisine sahiptir. Takdiri delillere, tanık, bilirkişi ve keşif örnek 

verilebilir. Medeni usul hukukunda, genel olarak hukuki işlemler hakkında takdiri delillerle ispat 

kabul edilmemiştir. Ancak, belli bir değerin altındaki hukuki işlemler bakımından ve senetle ispat 

kuralının istisnalarının söz konusu olduğu durumlarda, takdiri delillerle ispat mümkündür. Haksız 

fiiller de takdiri delillerle ispatlanabilir(atıf).  
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sınıflandırılmamalıdır
20

. Zira yargıcın kesin delillerle dahi bağlı olduğu yönünde bir 

kural, gerçek mahiyetin, ekonomik özün arandığı vergi hukukuyla bağdaşmayacaktır. 

Nasıl ki ceza yargılaması mağdurdan ziyade kamu yararı için yapılıyor ise
21

 

vergi yargılaması da salt hazine menfaati ya da vergi ödevlilerinin bireysel 

yararlarından ziyade kamu yararı için yapılır
*
. Her iki yargılamanın bu özellikleri 

nedeniyle kanuni delil sistemi kabul edilmemiştir. Öte yandan, medeni usul hukuku 

öğretisinde dahi kesin delil kavramının çağdaş hukuk sistemlerine uygun olmaması 

nedeniyle terk edilerek yargıcın delilleri serbestçe değerlendirme yetkisine ağırlık 

verilmesi gerektiği yönünde yaklaşımlar bulunduğunu belirtmek gerekir
22

.  

Öğretide, idari yargılama açısından yasada maddi olayları aydınlatmaya 

elverişli delillerin ve niteliklerinin düzenlendiği hallerde kanuni delillerin 

uygulanması gerektiği, böyle bir düzenlemenin mevcut olmadığı hallerde takdiri 

delillere başvurulabileceği savunulmuştur
23

. Diğer yandan kanımızca kanuni delil 

“kesin delil”in karşılığını oluşturmamaktadır. Zira kesin delillerin mutlaka yasada 

düzenlenmesi gerekirken, bir delilin kanunda düzenlenmesi, ona idari yargılamada 

“kesin delil” niteliği kazandırmamaktadır.  

VUK hükümlerine göre tutulması, düzenlenmesi ve belirli bir süre 

muhafazası zorunlu olan defter ve belgeler de kesin delil niteliği taşımazlar. Zira söz 

konusu defter ve belgelerin içeriğinin gerçek mahiyete uygun olduğu yönünde fiili 

bir karine olan “ilk görünüş karinesi”, defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı ya da 

                                                           
20

  Diğer yandan, delillerin oluştuğu kesime göre sınıflandırılması elbette mümkündür. Öğretide 

yapılan bazı sınıflandırmalar için bkz.: 

      "Defterler, belgeler ve takdir komisyonlarına yaptırılan kıymet takdirleri, "mükellefin lehine delil 

iken", vergi dairesi kayıtları (mükellef dosyaları), yoklama fişleri, tutanaklar, tanık ifadeleri, karşıt 

incelemeler, özel defterler, işyerinde inceleme tespitleri, diğer resmi daire, banka ve sigorta şirketi 

kayıtları, seyahat bilgileri, istihbarat arşivi ve mahkeme kararları ise "vergi idaresi açısından delil" 

oluşturur (TEKİN, ÇELİKKAYA, a.g.e, s.91). Bir diğer sınıflama için bkz.(TUNCER, a.g.m, 

s.96) 
21

  BELGESAY, İsbat Teorisi, s.9. 

   Bu özellik, iptal davalarında daha baskındır. Bu nedenle iptal davasında davacının hakkının ihlal 

edilip  edilmediği araştırılmadığı gibi herhangi bir tazminat talebi de söz konusu değildir. İptal 

davasını açma yetkisi “hakkı” ihlal edilen kişiye değil “menfaati” ihlal edilen kişiye tanınmıştır 

(İYUK m.2). 
22

  KONURALP, a.g.e., s.11. Yazar bu bakış açısıyla, özellikle bankaların tuttukları kayıtların “kesin 

delil” olarak nitelendirilmesine karşı çıkmaktadır. 
23

   Halil KALABALIK, İdari Yargılama Hukuku, Değişim Yayınevi, İstanbul, 2003, s.328. 
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vergilendirmeyi etkileyen belli olayların gizlendiği vergi idaresince ispatlandığında 

çürüyecek, defter ve belgeler yükümlü lehine delil olamayacaktır
24

. Yani defter ve 

belgelerin gerçeğe aykırı veya içeriği yönünden yanıltıcı olduğu usulen geçerli başka 

delillerle ispatlanabilir
25

. Defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde sağlam 

ve güvenilir deliller mevcutken, yargı yerinin sadece yükümlünün muhasebesinin 

işleyiş şekli, faturaların biçimsel kurallara uygunluğu, ödemenin çekle yapıldığı vb. 

gerekçelerle tarhiyatın terkini yolunda karar vermesi hukuka uygun 

bulunmamaktadır
26

. 

Kanımızca vergi hukukunda “kesin delil” olduğu yani aksinin 

ispatlanamayacağı ve yargıcı bağlayıcı nitelikte olduğu söylenebilecek ispat araçları 

yalnızca ispat konusu olaya ilişkin, kesinleşmiş mahkeme kararlarında tespit edilen 

olaylar ve uzlaşma tutanaklarıdır. Biz çalışmamızın ilk bölümünde kesin hüküm 

niteliği kazanmış mahkeme kararlarını ve uzlaşma tutanakları “kesin delil” olarak 

nitelendirilmek yerine bu karar ya da tutanak ile sabit olan olayın “ispatına gerek 

bulunmadığını” kabul etmiştik. 

Buna karşın Danıştay kararlarında, medeni usul hukuku öğretisinden 

yararlanılarak bazı delillerin yargılamada “kesin delil” olarak nitelendirildiği 

görülmektedir. 

Örneğin Danıştay bazı kararlarında, resmi sicil ve senetlerden olan tapu 

kayıtlarını “kesin delil” olarak nitelendirerek, delil üstünlüğü nedeniyle karara esas 

almaktadır. Bu yöndeki bir olayda, gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan 

değer artış kazancının vergilendirilmesi söz konusudur. Vergilendirme, tapu sicil 

müdürlüğünden alınan bilgelere göre belirlenen değer artış kazancının vergi 

                                                           
24

  Davacı kurumun satışını yaptığı 55 tür emtia üzerinde kurum yetkilisiyle birlikte yapılan fiili ve 

kaydi envanter neticesinde bir kısım malların 1998 yılında satıldığı halde bu satışlar için belge 

düzenlenmediği ve defter kayıtlarına intikal ettirilmediği, bu malların 1998 yılı dönem sonu mal 

mevcudu olarak değerlendirildiği ihtirazi kayıt konulmadan imzalanan ve maddi delil niteliğinde 

bulunan vergi inceleme raporu eki tutanakla saptanmış olduğundan ve dava aşamasında da bu 

malların 1998 yılı sonunda stokta bulunduğu iddiası kanıtlanmadığından, vergi inceleme 

raporunda; 1998 yılında gerçekleşen ortalama satış fiyatına göre bulunan satış hasılatından, 

envanter defterine kayıtlı maliyetin düşülmesi suretiyle bulunan matrah farkında yasaya aykırılık 

bulunmamaktadır (Dnş.3.D., E.2000/2786, K.2003/3290, 28.05.2003). 
25

   Dnş.VDDGK, E.1994/355, K.1995/23, 10.02.1995. 
26

   Dnş.3.D., E.1994/2857, K.1995/2561, 21.09.1995. 
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idaresinin bilgisi dışında bırakılması nedeniyle yapılmıştır. Davacı, davasını, 

taşınmazın iktisap bedelinin tapu harcını düşük tutmak amacıyla düşük beyan 

edildiği iddiasına dayandırmıştır. 

Danıştay, Türk Medeni Kanunu’nun 7’inci maddesine göre, resmi sicil ve 

senetlerin, bu kapsamda tapu kayıtlarının belgeledikleri olayların doğruluğuna ilişkin 

“kesin kanıt değeri” taşıdığını, VUK m.3-B’ye göre, ekonomik, ticari ve teknik 

gereklere uygun düşmeyen davacı iddiasının, ileri süren tarafından kanıtlanması 

gerektiğini belirtmiştir. 

Davacı bu yönde bir delil sunamamıştır. Vergi mahkemesinin Bursa Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan, davacının iktisap tarihindeki değeri ihtilaflı olan taşınmazın 

satın alma tarihi itibariyla rayiç değerini sorması üzerine söz konusu konuda bilgi 

verilemeyeceği için Emlak Komisyoncuları Odasına üye olan bir kimse tarafından 

hazırlanan yazı ile söz konusu bilgi alınmış, ancak hangi araştırma ve incelemeye 

dayanıldığı dahi gösterilememiştir. Danıştay, söz konusu yazının, tapu kaydına 

işlenen iktisap bedelinin doğru olmadığını kanıtlayacak bir delil olarak kabul 

edilemeyeceğinden, tarhiyatın bu yazıdaki m2 birim fiyatlarına göre değiştirilmesinin 

hukuka uygun düşmeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, davalı idarenin savunma ekinde 

sunduğu belgelerle, 4369 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemenin yürürlükte olduğu 

tarihte verilen emlak vergisi beyannamesinde davacı tarafından, söz konusu 

taşınmazın emlak vergisi değerinin 12,5 milyar lira değil, 2 milyar lira (tapu 

kayıtlarında yer alan bedel) beyan edildiği de kanıtlandığından, vergi mahkemesi 

kararının bozulması gerektiği sonucuna varılmıştır
27

.  

Görüldüğü üzere, sunulan delillerin üstünlükleri karşılaştırılmış, Emlak 

Komisyoncuları Odası’ndan alınan yazı, tapu kayıtlarında belirlenen bedelin aksini 

ispat gücüne sahip görülmemiştir.  

Bir diğer kararda da vergi incelemesi sırasında ifadesine başvurulan davacı 

tarafından satış işlemlerinin 1999 yılının muhtelif aylarında yapılmasına karşın 

teslimlerin 2000 yılının Mart ayında yapıldığı yolundaki anlatımının esas alınarak 

                                                           
27

  Dnş.3.D., E.2006/4331, K.2007/2639. 
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vergi idaresince, 1999 yılında tapuda alıcıları adına tescil edilen bağımsız bölümlerin 

de 2000 yılında teslim edildiği varsayılarak vergilendirme yapılması isabetli 

görülmemiştir. Danıştay’a göre; “Türk Medeni Kanununun 7'nci maddesinde resmi 

sicil ve senetlerin, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturacağı, bunların 

doğru olmadığının kanunlarında başka bir hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle 

bağlı olmaksızın kanıtlanabileceği düzenlendiğinden, kesin kanıt değeri taşıyan tapu 

kayıtlarının dayandığı olguların doğru olmadığını kanıtlama koşullarının 

vergilendirme alanında bağlı olduğu 213 sayılı VUK’un 3'üncü maddesinin ( B ) 

bendinde düzenlendiği ve bu hükme göre kanıt yükünün, iktisadi, ticari ve teknik 

icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun 

iddia olunması halinde iddia eden tarafa ait olduğu gözönünde bulundurulduğunda, 

davalı idarece doğruluğu Türk Medeni Kanunu uyarınca kanıt kabul edilen tapu 

sicilinde tescil edilen, satıcı ile alıcının tapu memuru önünde beyan ve imzalarıyla 

doğruladıkları mesken satışlarının 1999 yılında değil, 2000 yılında yapıldığının 

kabulüne olanak bulunmamaktadır”
28

. 

Yukarıdaki kararlarda tapu kayıtlarının aksini ispat yükünün vergi 

yükümlüsüne yüklenmesi ve kararların bu kayıtların aksini ispat edemeyen vergi 

yükümlüsünün aleyhine olması isabetlidir. Ancak tapu kayıtlarının “kesin delil” 

olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşündeyiz. Zira belirttiğimiz üzere, 

kesin delil-takdiri delil ayrımının delillerin serbestçe değerlendirilmesinin kabul 

edildiği vergi hukuku açısından geçerli olmaması gerekir. Bu husus bir yana 

bırakıldığında dahi “kesin delilin” yargıcı bağlama özelliği gözönüne alındığında, 

Danıştay’ın yükümlünün bu delilin aksini ispatlayamadığı gerekçesiyle karar vermiş 

olması, çelişki yaratmaktadır. Diğer bir deyişle, “kesin delilin” varlığı halinde 

belirsizlik durumu ortadan kalktığından, ispat yükü kurallarına başvurulması gerekli 

olmayacaktır
29

. 

                                                           
28

  Dnş.3.D., E.2008/663, K.2011/742, 02.03.2011. 
29

   Eleştirdiğimiz yönde değerlendirme yapılmış bir diğer karar için bkz. Dnş.7.D., E.1992/8390, 

K.1995/1528, 11.04.1995.  

      “…Türk hukukunda yukarıda belirtilen kural nedeniyle içerdiği konuda kesin kanıt değeri taşıyan 

tapu kayıtlarının dayandığı olguların doğru olmadığını kanıtlama koşullarının vergilendirme 

alanında bağlı olduğu kural, VUK’un 3'üncü maddesinin ( B ) bendinde yer almaktadır. Sözü 
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Bizim görüşümüze paralel bir Danıştay kararından da örnek vermek 

mümkündür. Olayda alım-satımı değer artışı kazancına konu edilen iki parça 

taşınmazı, tapu kayıtlarına göre 28.10.1992 tarihinde satın alan ve 13.11.1992 

tarihinde de, ilgili Konut Yapı Kooperatifine satan kişi olarak davacı görülmekteyse 

de, davacı tarafından dosyaya ibraz edilen ve adı geçen kooperatif kayıtlarına 

uygunluğu teyit edilen belgelerden, söz konusu taşınmazların gerçekte belirtilen 

şahıs tarafından satın alınıp daha sonra kooperatife satıldığı ve kooperatifçe satın 

alma bedelinin tamamının ilgili banka şubesi aracılığıyla adı geçen şahsa ödenmiş 

olduğu ve dolayısıyla davacının bu olayda değer artışı kazancına konu olabilecek bir 

gelir elde etmediği açıkça anlaşılmış olup, davacının sosyal ve ekonomik durumunun 

da bu gerçeği doğruladığı kanaatine varılmıştır. Bu durumda vergi mahkemesince 

davanın kısmen reddedilmesinde isabet görülmemiştir
30

. Görüldüğü üzere “gerçek 

mahiyeti” ortaya koyan diğer delil ve emareler, tapu kayıtlarının aksinin kabulünü 

gerektirmiştir. 

Resmi kayıtların her durumda “kesin delil” olarak nitelendirilmesi, vergi 

hukukunun belirttiğimiz özellikleri yanında, farklı bir açıdan da eleştiriye açıktır. 

Şöyle ki, aynı Danıştay, adli yargı mercilerince ya da ceza yargısı mercilerince, vergi 

yargılamasında uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak verilen mahkeme 

kararlarında yer alan hususları dahi “ispatına gerek bulunmayan” hususlar olarak 

kabul etmemektedir.  

                                                                                                                                                                     
geçen kural; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin hukuki muamelelerin gerçek 

mahiyetinin esas olmasını ve yemin dışındaki delillerden herhangi biriyle kanıtlanabilmesini 

öngördükten sonra ekonomik, ticari ve teknik gereklere uygun düşmeyen iddiaların, ileri süren 

tarafından kanıtlanmasını kurala bağlamıştır. 

      Medeni Kanunun 1001'inci maddesi gereğince davacı tarafından satılan bağımsız bölümün kayıtlı 

olduğu kat mülkiyeti kütüğünün, tapu kütüğüne ilişkin esaslara göre tutulması ve bu kütüğe 

geçirilen işlemler için aynı esasların geçerli olması nedeniyle Medeni Kanunun 1013'üncü 

maddesine göre taşınmazın maliki olan davacının veya adına işlem yapma yetkisi bulunan 

kimsenin yazılı beyanı üzerine tescil edilen satış işleminin satış bedeli yönünden gerçek durumu 

yansıtmadığını kanıtlama yükü kendisine düşmektedir. 

      Doğruluğu, yukarıda değinilen düzenlemeler ile kanıt kabul edilen tapu sicilinde tescil edilen ve 

satıcı ile alıcının tapu memuru önünde beyan ve imzalarıyla doğruladıkları satış bedelinin, 

gerçekte faturada gösterilen düzeyde olduğunu kanıtlayamayan davacı adına yapılan tarhiyatı, 

taşınmazın gerçek değerinin tespiti için yeterli araştırma ve inceleme yapılmadığı gerekçesiyle 

kaldıran vergi mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.” Aynı yönde; bkz. Dnş.3.D., 

E.2001/2306, K.3003/4438, 24.09.2003. 
30

  Dnş.4.D., E.1995/2, K.1996/1112, 21.03.1996. 
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Gerçekten, Danıştay’a göre, adli yargı mercilerince verilen zayi kararları, 

çekişmesiz yargı kararları olup, bir durumu, yargı yeri aracılığıyla ve tespit isteyince 

tespiti istenen şekliyle saptamaktadır. Çekişmeli yargıda tespit isteyen tarafından 

delil olarak sunulması halinde, yargı yerlerinin; tespiti ve dayanaklarını incelenen 

davaya etkisi yönünden diğer tarafın iddialarını da gözeterek değerlendirmesine açık 

olan “takdiri” delillerdendir. Bu nedenle, yükümlünün defter ve belgelerinin zayi 

olduğunu kanıtlamak amacıyla, ibraz edilen zayi kararı ve dayanaklarının 

değerlendirilerek bir sonuca varılması gerektiği belirtilmektedir
31

. 

Kanımızca vergi yargılamasında olması gereken yaklaşım, resmi kayıtların 

“kesin delil” olarak nitelendirilmemesi, gerçek durumun kayıtlardan farklı olduğunu 

ispat hakkının tanınması, diğer bir deyişle resmi kayıtların gerçek mahiyete 

uygunluğunun aksi ispatlanabilir bir karine olarak ele alınmasıdır
32

.  

3.1.3.  VERGİ HUKUKUNDA DELİL SERBESTLİĞİ 

İLKESİNİN ANLAM VE KAPSAMI 

3.1.3.1.  KISITLANMIŞ DELİL SERBESTLİĞİ 

Delil serbestliği ilkesi, "maddi gerçeğin aranması" ve "vicdani kanaat"in esas 

tutulması düşüncesi ile açıklanmaktadır. Bir görüşe göre bu iki ilkenin gerçekten 

benimsendiği bir hukuk sisteminde, ispat araçlarına sınırlar koymak, bazı araçları 

                                                           
31

  Dnş. VDDK, E.2008/711, K.2009/195, 17.04.2009.  
32

   Bu yönde bir karar için bkz: Dnş.4.D., E.2008/1934, K.2010/5194, 21.10.2010: “İncelenen 

dosyada, Tapu Sicil Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre, davacı tarafından 11.6.2001 

tarihinde 9.500,00 YTL'ye satın alınan taşınmazın, 21.9.2004 tarihinde 33.000.00 YTL'ye satıldığı, 

ancak 21.9.2004 tarihli ve 7312 yevmiye numaralı Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenen resmi 

senette, söz konusu taşınmaz üzerine davacının ... T.A.Ş. den kullandığı kredilerin teminatı olarak 

...T.A.Ş. lehine birinci dereceden ipotek tesis edildiğinin belirtildiği, bankadan alınan bu krediye 

ait ödeme planına göre de, çekilen konut kredisinin 90.000.00 YTL olduğunun tespit edilmesi 

üzerine taşınmazın gerçek satış bedeli 90.000,00 YTL olarak kabul edilip, yasal indirimler de 

dikkate alınarak beyan dışı bırakılan değer artışı kazancı üzerinden dava konusu tarhiyatın 

yapıldığı anlaşılmıştır… 

   Beyan dışı bırakılan değer artışı kazancının, resmi kayıtlar üzerinden tespit edilmiş olması ve ispat 

yükü kendisine düşen davacı tarafından, taşınmazın tespit edilen tutarın altında bir tutarla 

satıldığının hukuken geçerli belgelerle ispatlanamamış olması karşısında davacı adına yapılan 

tarhiyat yasaldır.”  
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yasak saymak veya ispatı ancak belirli şekilde mümkün görmek gibi anlayışların yeri 

yoktur
33

.  

Örneğin delil serbestliğinin kabul edildiği ceza muhakemesinde; maddi 

gerçeğin tespitine yarayan ve belirli özellikleri taşıyan her türlü ispat aracının 

kullanılması kabul edilmiş, delil değerlendirmesi belli ispat kurallarına 

bağlanmamıştır
34

. Diğer yandan ceza yargılamasında da her ne pahasına olursun 

olsun maddi gerçeğin tespiti kabul edilmemiş, hukuka aykırı bulguların delil olarak 

kullanılması yasaklanmıştır. İlgili başlık altında ayrıntılı inceleyeceğimiz üzere, 5217 

Sayılı CMK’nın 217’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; “Yüklenen suç, hukuka 

uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir”. 

Delil serbestliği ilkesinin bir sonucu olarak, HMK’da düzenlenmiş olan 

delillerden de İYUK’un 31’inci maddesinde atıf yapılmamış olmasına karşın vergi 

yargılamasının özellikleri ve amaçları göz önünde tutularak yararlanılabilmesinin 

önünde kanımızca bir engel bulunmamaktadır. Örneğin HMK m.293’de düzenlenen 

uzman görüşü de, vergi yargılamasında taraflarca ileri sürülebilecek ve re’sen temin 

edilecek serbestçe değerlendirilecek bir delildir. Ancak ilgili husus bakımından 

herhangi bir atıf yapılmadığı için, bu delile ilişkin olarak HMK’da getirilmiş 

sınırlamalar vergi yargıcı bakımından bağlayıcı olmayacaktır.  

VUK’un 3’üncü maddesinde “her türlü delil” kavramı kullanılmış, böylece 

delil niteliği taşımanın şekil şartlarına bağlı olmaması ve delil serbestliği ilkesi 

benimsenmiştir. Ancak gerek bu maddede gerekse aynı Yasa’nın diğer maddelerinde 

bu serbestîye uygun düzenlemeler yapılmamış
35

, diğer bir deyişle delil serbestliği 

kısıtlanmıştır. 

Aşağıda inceleyeceğimiz üzere, vergi hukukunda delil serbestliği ilkesinin 

kapsamı, ceza hukukundaki kadar geniş değildir
36

. Özellikle vergi yükümlüsünün 

                                                           
33

  EREM, a.g.e., s.307. 
34

   Mehmet YAYLA, “Ceza Yargılamasında İspat İçin Yenilmesi Gereken Şüphe; Türkiye ve 

Amerika Birleşik Devletleri Sistemlerinin İncelenmesi” Ankara Barosu Dergisi, 2013/3, s.(291-

313), s.302. 
35

   SABAN, a.g.e., s.86 
36

   KARAKOÇ, s.79. 
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kullanabileceği deliller bakımından getirilmiş önemli kısıtlamaların varlığı 

karşısında, vergi hukukunda “delil serbestliği” yerine “kısıtlanmış delil serbestliği” 

deyiminin kullanılması daha uygun olacaktır
37

. 

Diğer yandan delil serbestliğine aşağıda inceleyeceğimiz, hukuka uygunluk, 

temsil edicilik gibi temel niteliklere sahip olması gereği ve yasal sınırlamalar dışında 

müdahale edilmemesi gerektiği inancındayız. Bu bakış açısı gereğince, örneğin bir 

delilin vergi yargılamasında delil olarak kabul edilmesi için kanuni ölçülere uygun 

olması ya da doktrin ve yargı içtihatlarıyla kabul edilen karinelere dayanması 

gerektiği
38

 gibi yorumlara katılamıyoruz.  

3.1.3.1.1. Vergi Hukukunda Yer Alan Delil Kısıtlamaları 

3.1.3.1.1.1.  Belge ve Kayıt Düzeni 

Delil serbestliğine yönelik ilk kısıtlamayı, belge ve kayıt düzeni 

oluşturmaktadır. 

VUK’un “ispat edici kağıtlar” başlığı altında düzenlenen 227. maddesine 

göre; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu yasaya göre tutulan ve üçüncü 

şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” 

Oysa yukarıda belirtildiği üzere belli olayların ispatının ancak belli delillere 

hasredilmesi kanuni delil sisteminin özelliğidir
39

. Yargıca delilleri serbestçe 

değerlendirme hakkı tanınması ise onun gerekli gördüğü delilleri toplama yetkisinin 

bulunmasını ve aynı zamanda kanuni delil sisteminin reddedilmesini 

gerektirmektedir
40

.  

Bu durum delil serbestliği ilkesini önemli ölçüde kısıtlaması yanında; bu 

ilkenin idare için olduğu kadar yükümlüler bakımından da geçerli olduğu, işlemin 

                                                           
37

   KUMRULU, a.g.e., s.129 
38

  Osman SARAÇ, “Vergi Hukukunda Bilirkişilik”, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı:20, Mart 2005. 
39

  ALBAYRAK, a.g.e., s.29. 
40

  EREM, a.g.e.,s.308. 
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haksızlığını ispat açısından bir bakıma yükümlülere de daha geniş olanaklar sunduğu 

konusunda
41

 da şüphe yaratmaktadır. 

Diğer yandan, belge ve kayıt düzeninin vergi hukukunda özel önemi 

bulunduğu gerçeği yadsınamaz. Türk Vergi Sistemi, vergiyi doğuran olayın 

belgelendirilmesi ve bu belgelerin de belli süreler içerisinde yasada öngörülen 

defterlere kaydedilmesi esasına dayalıdır. “Belge ve kayıt düzeni” adı verilen bu 

esasın amacı; yükümlülerin ve yükümlülerle hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin 

vergi ile ilgili muamelelerinin, yükümlülerin servet, sermaye ve hesap durumları ile 

faaliyet ve hesap sonuçlarının belirlenmesinin, denetlenmesinin, incelenmesinin ve 

tespitinin sağlanmasıdır
42

. 

VUK’un 227 ila 257.maddelerinde hangi eylem, işlem ve olayların ne gibi 

belgelere bağlanması gerektiği ve bu belgelerin ayrıntıları açıklanmıştır. Yasanın 

sözüyle “ispat edici kağıtlar” gelir unsurlarına göre gruplandırılmış; ticari kazanç için 

fatura, serbest meslek kazancı için serbest meslek makbuzu ve ücretler için bordro 

olarak belirlenmiştir. Örneğin, ticari faaliyet çerçevesinde mal alım satımı 

karşılığında müşterinin borçlandığı bedeli göstermek amacı ile fatura düzenlenmesi 

VUK. m.230 gereğince yasal bir zorunluluktur. 

Yükümlüler tarafından belgeye bağlanması gereken vergisel olaylar ancak bu 

belgelerle kanıtlanabilir
43

. Yükümlü defter tutma ve belge düzenleme ödevini yerine 

getirmez ya da yasaya uygun olarak yerine getirmez ve bu durum iddiasının 

doğruluğunun sağlıklı bir vergi incelemesi ile ortaya çıkmasına engel olursa, artık 

yükümlünün defter ve belgelerin güvenilirliği yönündeki ilk görünüş karinesine 

dayanma olanağı ortadan kalkar.  

Kanımızca delil kuralları, somut olay bazında ispat konusu olayların gerçek 

mahiyetinin tespit edilmesine yönelik olmalıdır. Bu bağlamda, örneğin defterlerin, 

HMK m.222 gereğince tacirler için söz konusu olduğu gibi, yükümlünün iktisadi ve 

mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen 

                                                           
41

  KARAKOÇ, a.g.e., s.80. 
42

   Dnş.3.D., E.2010/7112, K.2012/4884, 24.12.2012. 
43

  KANETİ, a.g.e., s.60. 
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sonuçları, açık bir şekilde ortaya koymak ve bunları ispat aracı olarak kullanabilmek 

amacıyla tutulması zorunluluğunun getirilmesi bu amaca daha uygundur. 

Mevcut düzende ise VUK’un ilgili maddelerinde sayılan defterlerin tutulması 

ve gerektiğinde ibrazı -yukarıda belirttiğimiz ölçütlerden bağımsız olarak- 

zorunludur.  

Buna karşın, somut olayın özellikleri gereğince yasanın belirttiği belgelerle 

ispatın aranmadığı durumlar da olabilmektedir. Örneğin, Danıştay’ın 4’üncü 

Dairesi’nin bir kararına göre, ekonomik gelişme halinde olan ülkemizde ihracatın 

artırılabilmesi için ihracatçı firmaların yurtdışında reklam hizmeti, komisyon ve 

reklamasyon giderleri yapmaları normal ve mutad olup bu ödemelerin her zaman 

VUK’ta belirtilen türde belgelerle tevsikinin mümkün olmadığı bilinen bir gerçektir. 

Konfeksiyon emtiasının imal, satış ve pazarlamasındaki özellikler dikkate 

alındığında, reklamasyon bedeli kesintisinin alıcı firmalar tarafından düzenlenen 

belgeler esas alınarak gider kaydında yasaya aykırılık bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır
44

.  

Defter ve belgelerin yükümlü lehine delil olabilmesi için, belge ve kayıt 

düzenine uygun olmaları ve birbirleriyle uyumlu olmaları aranır. Zira aksi durum 

defter ve belgelerin “güvenilir” olma niteliğini ortadan kaldırmaktadır. Diğer bir 

deyişle, defter ve belgelerin yükümlü lehine delil olabilmesi defterlerin yasada 

belirlenen şekilde tutulmuş, belgelerin yasaya uygun düzenlenmiş bulunmasına 

bağlıdır
45

.  

Ticari defterlerin ispat gücüne ilişkin hükümlerin düzenlendiği HMK 

m.222’ye göre ticari defterlerin ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, 

yasaya göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları 

yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması gerekir
46

. Belirtilen 

şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve haleflerine lehine 

                                                           
44

  Dnş.4.D., E.1999/2834, K.2000/1043, 21.03.2000. 
45

   YÜCE, a.g.e., s.50. 
46

  Ejder YILMAZ, “Ticari Defterlerin Delil Olması ve HMK’nın Bu Konuda Getirdiği 

Yenilikler” , Bankacılar Dergisi, Özel Sayı:2013, s.(28-41), s.34. 
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delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tutulmuş 

ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiçbir 

kayıt içermemesi ya da defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle 

ispatlanmamış olması gerekir
47

.   

Ticari defterlerin davacı yararına delil olarak kabul edilebilmesi için gereken 

yasal koşullar yanında Yargıtay, defter kayıtlarının dayanağını oluşturan belgelerin 

de mevcut olmasını aramaktadır
48

.  

Danıştay kararlarına göre de yükümlünün zarar ettiği yolundaki iddiasını 

kanıtlamak amacıyla dosyaya sunduğu gelir tablosu ve bilanço fotokopisinin 

hukuken itibar edilebilecek maddi delil niteliğinde sayılabilmesi için, defter ve 

belgelerin ihticaca sahih olması ve defter kayıtlarının, gelir tablosu ve bilançoyu 

doğrulaması gerekir
49

.  

Bu bağlamda bir görüşe göre, defterlerin ibraz edilmesine karşılık, belgelerin 

inceleme ibraz edilmemesi halinde yasal defterler ihticaca salih, yani delil olarak 

kabul edilemez
50

.  

Ancak ibraz edilmeme durumu mücbir sebepten kaynaklanıyorsa, bu 

durumda belgelerin ibraz edilmemesi halinde defterler geçerli delil sayılmalıdır. 

Diğer yandan KDV indirimi hakkı bakımından olduğu gibi, belge ibrazı da şart ise, 

yükümlüye belgeleri düzenleyenlerden temin etmesi olanağı tanınmalıdır
51

.  

Diğer yandan, yasa ile ya da yasada verilen yetkiye dayanılarak Maliye 

Bakanlığı’nca kullanma zorunluluğu getirilen belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri 

taşımaması halinde bu belgeler vergi yasaları bakımından hiç düzenlenmemiş 

                                                           
47

   YILMAZ, Ticari Defterler, s.35. 
48  Yrg. HGK.19-753/661, 02.10.2002. 
49

  Vergi Mahkemesince, davacı şirketin defterlerinin tasdikli olup olmadığı, belgelerinin anlaşmalı 

matbaada bastırılıp bastırılmadığı, VUKnda tutulması öngörülen defterlerin belirtilen kayıt 

nizamına uygun şekilde tutulup tutulmadığı, düzenlenen belgelerin kanıt niteliğini haiz olup 

olmadıkları hususları tespit edilerek ve bilanço ve gelir tablosundaki kayıtların defterlerle uyumu 

yönünden de inceleme yapılmak suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, 

doğruluğu araştırılmadan davacı şirketin zarar ettiği yolundaki iddiasına itibar edilerek verilen 

kararda hukuka uygunluk görülmemiştir. 
50

   CANDAN, Vergilendirme Yöntemleri, s.83. 
51

    Dnş.4.D., E.2009/698, K.2009/2601, 22.05.2009. 
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sayılmaktadır
*
. Örneğin faturanın geçerli bir belge olabilmesi için içermesi gereken 

zorunlu bilgiler, VUK’un 230’uncu maddesinde sayılmıştır
*
.  

Bu düzenlemenin, vergi hukukunda gerçek mahiyetin aranması esasına ve 

yükümlünün ispat hakkına aykırı olduğu kanaatindeyiz. Zira bir belge, gerekli 

bilgilerden bir tanesini bile taşımıyor olsa dahi, hiç düzenlenmemiş yani yok 

sayılacaktır. Belgenin zorunlu bilgileri içermemesinin, diğer bir deyişle usul 

hatalarının düzene aykırılık nedeniyle idari bir yaptırıma tabi tutulabileceğini, ancak 

belgeyi sırf bu nedenle delil niteliğinden yoksun hale getirmemesi gerektiğini 

düşünmekteyiz. Özetle, vergisel olayların gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasına 

engel olmayacak derecedeki usul hataları, defter ve belgelerin yükümlü lehine delil 

olmasını engellememelidir. 

Bu bağlamda “defter ve belgelerin sağlıklı bir vergi incelemesi yapılmasına 

elverişli bulunması” ölçütü önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmakta olduğundan 

ölçütten ne anlaşılması gerektiği de belirlenmelidir. 

Kanımızca defter ve belgelerdeki her aksaklık ya da eksiklik, defter ve 

belgeyi “sağlıklı bir incelemeye elverişsiz” hale getirmeyecektir. 

Bizim yaklaşımımıza aykırı olan eski tarihli bir Danıştay kararına göre, 

yükümlünün tuttuğu protokol defterinde, kendisine ücret ödeyen kişilerin ad ve 

soyadlarını yazmış olması, buna karşın hasta adreslerini yazmadığı gibi defterde 

yazılı isimlerin kime ait olduğunu başkaca yardımcı kayıtlar aracılığıyla da belli 

etmemesi defteri “sağlıklı bir incelemeye elverişsiz” hale getirmiştir
52

. Kanımızca ad 

                                                           
* 

   227’inci maddeye ek 2’inci fıkraya göre, “Bu Yasaya göre kullanılan veya bu Yasanın Maliye ve 

Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, 

öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi yasaları bakımından hiç 

düzenlenmemiş sayılır”. 
*
   Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, 

bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası; müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi 

dairesi ve hesap numarası; malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; satılan malların teslim 

tarihi ve irsaliye numarası bulunması gereken zorunlu bilgilerdir. 
52

  “Olayda yükümlünün serbest meslek kazanç defteri tutmadığı, tuttuğu protokol defterine kendisine 

ücret ödeyen kişilerin ad ve soyadlarını yazmış ise de, kanun koyucu karşılıklı incelemeyi temin 

bakımından yalnızca ad ve soyadının yazılmasını yeterli bulmayarak kimliğin anlaşılması olanağı 

bulunmadığına göre, hasta adreslerini yazmadığı gibi defterde yazılı isimlerin kime ait olduğunu 

başkaca yardımcı kayıtlar aracılığıyla da belli etmemek suretiyle, tahsil edilen ücretin gerçek 

miktarının incelenmesi olanağını ortadan kaldırmış bulunduğundan, defter ve belgelerin sıhhatli 

bir vergi incelemesi yapılmasına elverişli olduğunun kabulü mümkün bulunmadığı cihetle, aksi 
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ve soyadları belli olan hastaların adreslerinin yükümlüden sorularak karşıt inceleme 

yapılması mümkün olabilirdi
53

.  

Ayrıca defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı ya da vergilendirmeyi 

etkileyen belli olayların gizlendiği vergi idaresince saptandığında da defter ve 

belgeler yükümlü lehine delil olamayacaktır. Örneğin yapılan fiili ve kaydi envanter 

sonucunda 1998 yılında belgesiz satılan bir kısım emtianın 1998 yılı dönem sonu mal 

mevcudu olarak değerlendirildiği ihtirazi kayıt konulmadan imzalanan ve maddi delil 

niteliğinde bulunan vergi inceleme raporu eki tutanakla saptandığından, 1998 yılında 

gerçekleşen ortalama satış fiyatları ile envanter defterinde kayıtlı maliyetler esas 

alınarak belirlenen matrah farkında yasaya aykırılık bulunmamıştır
54

. 

Belirttiğimiz üzere, delil serbestliğine getirilmiş bu kısıtlama yalnızca 

yükümlünün ispat hakkını sınırlamakta, idarenin belge ve kayıt düzeni dışında kalan 

delilleri serbestçe kullanabilmektedir. 

Örneğin, Danıştay yükümlü ile sürekli iş ilişkisi olan bir üçüncü kişide ele 

geçirilen müsvette el defterindeki kayıtların yükümlünün faturasız alım-satımlar 

yaptığının delili sayılabileceğini kabul etmektedir
55

. Kararda üçüncü kişinin müsvette 

el defterindeki kayıtların delil sayılması, “hiç kimsenin sırf başkasına zarar vermek 

amacı ile, kendi aleyhine de delil teşkil edecek bir belge düzenlemesinin 

düşünülmesinin mümkün olamayacağı” gerekçesine dayandırılmıştır
56

.  

                                                                                                                                                                     
görüşe dayanan komisyon kararında isabet görülmediği gibi takdir edilen matrah farkının da 

yerinde olduğu sonucuna varılmıştır” (Dnş.4.D., E.1976/2967, K.1977/1370). 
53

  Alıcıların isimleri de belli olduğu halde, karşıt inceleme yapılmamasının incelemenin yetersiz 

olmasına yol açtığı yönündeki değerlendirme için bkz. (Dnş.3.D., E.1998/3100, K.1999/4115, 

30.11.1999). 
54

  Davacı kurumun satışını yaptığı 55 tür emtia üzerinde kurum yetkilisiyle birlikte yapılan fiili ve 

kaydi envanter neticesinde bir kısım malların 1998 yılında satıldığı halde bu satışlar için belge 

düzenlenmediği ve defter kayıtlarına intikal ettirilmediği, bu malların 1998 yılı dönem sonu mal 

mevcudu olarak değerlendirildiği ihtirazi kayıt konulmadan imzalanan ve maddi delil niteliğinde 

bulunan vergi inceleme raporu eki tutanakla saptanmış olduğundan ve dava aşamasında da bu 

malların 1998 yılı sonunda stokta bulunduğu iddiası kanıtlanmadığından, vergi inceleme 

raporunda; 1998 yılında gerçekleşen ortalama satış fiyatına göre bulunan satış hasılatından, 

envanter defterine kayıtlı maliyetin düşülmesi suretiyle bulunan matrah farkında yasaya aykırılık 

bulunmamaktadır (Dnş.3.D., E.2000/2786, K.2003/3290, 28.05.2003). 
55

  Dnş.4.D., E.1968/3266, K.1970/3060, 26.05.1970. 
56

  ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s.204. 
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Eski tarihli bazı Danıştay kararlarına göre ise vergi idaresi ancak yükümlü 

tarafından bu düzene uyulmadığını tespit etmesi halinde diğer her türlü delile 

başvurabilecektir. Aksi takdirde, yani yükümlünün belge ve kayıt düzenine uyduğu 

durumlarda, vergi idaresi usulüne uygun düzenlenmiş belgelerin aksini ancak bu tür 

bir delille kanıtlayabilecektir
57

. 

Örneğin, usulüne uygun olarak düzenlenen gider pusulasının gerçeği 

yansıtmadığı tanık beyanlarıyla kanıtlanamaz
58

. 

Öğretide ileri sürülen bir görüşe göre ise yükümlünün defterleri vergi idaresi 

tarafından delil olarak kullanılamaz. Zira vergi idaresinin ispatlamakla yükümlü 

olduğu hususlar, yükümlülerin vergi yasalarına aykırı hareketleridir. Yükümlülerin 

vergi yasalarına aykırı fiillerini defterlerine kaydetmeleri doğal olarak düşünülemez. 

Bu nedenle defterler daha ziyade yükümlülerin beyanlarının doğruluğunu 

ispatlamaları için kullandıkları delillerdir
59

.  

Bu görüşe tam olarak katılamıyoruz. Zira yükümlünün defterleri, ikmalen 

tarh işlemi açısından başlıca delillerden olduğu gibi, re’sen tarh işlemi açısından da 

vergi idaresinin olayların gerçek mahiyetinin tespiti için diğer deliller ile 

karşılaştırarak yararlanabildiği delillerdir.  

                                                           
57

  Dnş.4.D., E.1985/5206, K.1986/1684, 24.08.1986. 
58

   Dnş.4.D., E.1985/2254, K.1985/2971, 18.11.1985: İncelenen dosyadan uyuşmazlığın kırsal 

bölgelerde inşaat ve taahhüt işi ile uğraşan yükümlünün vergi mükellefi olmayan kişilere 

imzalattırarak defter ve belgelerine geçirdiği gider pusulalarındaki miktarların yüksek 

bulunmasıyla, pusulalarda imza ve adresleri yazılı şahısların ifadelerine başvurulması sonucu 

kayıtların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılarak re`sen salınan cezalı vergilere ilişkin 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 213 sayılı VUK’un gider pusulası düzenlenmesine 234 üncü 

maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek 

erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia 

için tanzim edip işi yapan veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının götürü usulde 

vergiye tabi tüccar ve serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş bir fatura 

hükmünde olduğu, gider pusulasının, işin mahiyeti, emtianın cins ve nevi ile miktar ve bedelini ve 

iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtianın satın alan ile satanın adlarıyla ve adreslerini ve 

tarihi ihtiva edeceği ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshasının işi yapana veya malı satana 

verileceği belirtilmiş olup tarhiyatın nedeni olan 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 ifadeler bu belgelerin 

geçerliliğini ortadan kaldıramaz.” 
59

  YÜCE, a.g.e., s.51. 
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Gerçekten, idarenin denetim tekniklerinden biri de aralarında uygunluk 

bulunması gereken defter kayıtlarının, hesapların karşılaştırılmasıdır. Örneğin defter-

i kebir ve yevmiye defteri toplamının ya da tek tek tutarlar bakımından hesapların 

karşılaştırılması muhasebe tekniği ve çift taraflı kayıt tutma ilkesi açısından önemli 

bir uygunluk denetimidir. Aynı şekilde muhasebe hataları ve hileleri de karşılaştırma 

yoluyla saptanır
60

.  Belge ile defter kayıtları arasında uygunluk denetimi, örneğin 

belgelerin kayıtlara doğru aktarılıp aktarılmadığı da bu çerçevede önemli bir 

denetimdir
61

.  

Yükümlünün yasal defterleri dışındaki defterleri ise uygulamada vergi 

yükümlüsünün vergi yasalarına aykırı hareketlerinin tespitinde en sık başvurulan 

deliller arasında yer almaktadır. Dolayısıyla vergisel aykırılıkların saptanması 

açısından da defterler elverişli delil olabilir. 

3.1.3.1.1.2. Yemin 

VUK m.3/B, II’de “yemin”in vergi hukukunda delil olamayacağı açıkça 

belirtilmektedir. Davanın tarafları iddialarını kanıtlamak üzere yemin teklif 

edemezler
62

.  

Bir görüşe göre vergi yargılamasında sözlü yargılama usulüne yer 

verilmediğinden, yemin delil olarak kabul edilmemiştir
63

. Ancak yargılamanın re’sen 

ya da talep üzerine duruşmalı yapılması da mümkün olduğundan, bu görüşe 

katılamıyoruz. 

Vergi hukukunda yemine başvurulamamasının nedeni olarak, vergi inceleme 

elemanına konumu gereği yargıç işlevi yüklenemeyecek olması da gösterilmiştir
64

. 

Ancak yemin deliline yalnızca idari aşamada değil, vergi yargılamasında da 

başvurulamadığından, bu tercihin farklı nedenleri olduğu açıktır.  

                                                           
60

   TEKİN, ÇELİKKAYA, a.g.e, s.33. 
61

   TEKİN, ÇELİKKAYA, a.g.e, s.34. 
62

  Dnş.3.D., E.1986/1201, K.1986/2706, 24.12.1986. 
63

  CANDAN, İYUK, s.808. 
64

  Kemal KILIÇDAROĞLU, “Ticari ve Özel Servet Birlikte Değerlendirilerek Vergi İncelemesi 

Yapılabilir mi?”, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 1984, S:38. 
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Yemin delilinin vergi hukukunda kabul edilmemesi kanımızca bu alanın 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır
65

. Yemin vergi hukukunda güvenilir bir delil 

olarak kabul edilmemiştir. Zira vergi yükümlüsünün iradesine bakılmadan tek taraflı 

olarak alınan vergi alacağının korunması için yükümlülere sayısız ödevler 

yüklenmişken ve bu konuda devlete kapsamlı yetkiler tanınmışken, çoğu kez, insan 

doğasının gereği olarak vergi borcunu isteksizce ödeme durumunda olan 

yükümlünün vergiyi doğuran olayın varlığı konusunda yemin etmesi 

beklenemeyecektir. Aksi takdirde yükümlü bir anlamda yalan yere yemine teşvik 

edilmiş olacaktır. Yeminin delil olarak kullanılamamasının bir diğer nedeni 

vergilendirmenin somut delillere dayanmak zorunda olmasıdır
66

.  

Bir görüşe göre vergi yargılamasında, VUK m.3’te belirtilen kısıtlamalar 

dâhilinde, yani vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyeti dışında kalan hususlarda yemin delili kullanılabilir
67

. Kanımızca söz 

konusu hükmün varlığı karşısında, vergi hukukunda yeminin herhangi bir konuda 

delil olabilmesi için bu yönde açık bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

Bir diğer görüşe göre yeminin, hukuk yargılama usulünde delil olarak kabul 

edilip, delil serbestliğinin geçerli olduğu vergi yargılaması usulünde yasaklanması 

isabetli değildir. Bu görüşe göre, yemin delilinin kabul edilmesi neticesinde 

mahkemelerce karara bağlanması beklenen pek çok dosya içerisinde, tek bir 

uyuşmazlığın seyrinin değiştirilmesi olanağı doğacaksa bu delilin kabulüne ilişkin 

düzenleme yapılmalıdır
68

. Kanımızca vergi yargılamasında amaç uyuşmazlığın 

çözümünden öte, uyuşmazlık konusu olayın gerçek mahiyetinin saptanmasıyla idari 

kararın hukuka uygunluğunun sağlanması olduğundan, yalnızca uyuşmazlığın 

çözümüne hizmet etmesi yemin delilinin kabul edilmesi gerektiğini 

göstermemektedir. Yeminin doğrulanması mümkün olmadığından, yeminle 

doğruluğu kabul edilen bir hususun “gerçekliği” varsayımdan öteye geçemeyecektir.  

                                                           
65

   KANETİ, a.g.e., s.60. 
66

   TUNCER, a.g.m., s.99. 
67

   SUNAY, a.g.e., s.62. 
68

  Görkem ALKAN, “Türk Vergi Yargı Sisteminde Delil”, Ankara Barosu Dergisi, S.1, Yıl:2013, 

s.385. 
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3.1.3.1.1.3.  Tanık Beyanları 

3.1.3.1.1.3.1. Vergilendirme Aşamasında 

Tanık beyanları belli kısıtlamalar çerçevesinde vergi hukukunda kural olarak 

geçerli delildir. Türk vergi hukukunda tanık beyanlarının delil olarak kabul 

edilebilmesi için tanığın vergiyi doğuran olayla doğal ve açık bir ilgisi bulunmalıdır 

(VUK. m.3/B.) 
69

. Vergiyi doğuran olay ile açık ve doğal bir bağlantısı olmayan 

tanık beyanlarına yasakoyucu güvenmemiştir. Bu tür tanıkların beyanları vergi 

hukukunda geçerli delil niteliğinde değildir
70

. 

Vergi idaresi dayandığı delillerin yasal sınırlarının bulunduğu hallerde, 

delillerin bu sınırlara uygun olduğunu ispatlamalıdır. Yasa koyucu tarh işlemine 

dayandırılan beyanların sahibi olan tanıkların vergiyi doğuran olayla doğal ve açık 

ilgisi bulunduğunu ispat yükünü vergi idaresine yükleyerek, geçmişteki uygulamaya 

oranla, onu ispat bakımından biraz daha sınırlamıştır
71

. 

Tanığın vergiyi doğuran olayla ilgisinin doğal ve açık olmasının, Danıştay’ın 

eski tarihli kararlarında “vergiyi doğuran olayı bilebilecek durumda olmak” şeklinde 

yorumlandığı görülmektedir
72

. Bu yaklaşım kabul edilirse, vergiyi doğuran olaya 

taraf olmayan üçüncü kişilerin beyanı da delil niteliğinde olabilecektir. 

Diğer bir görüşe göre, tanığın vergiyi doğuran olayla ilgisinin doğal ve açık 

olması için, vergiyi doğuran olayın tarafı olması gerekir. Örneğin, alıcının
73

, faiz 

karşılığı borç alan kişinin
74

, hekimin hastalarının, avukatların müvekkillerinin
75

, 

                                                           
69

  ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s.204; KANETİ, a.g.e., s.60. 
70 Karşılaştırmalı vergi hukuku açısından bakıldığında da diğer hukuk sistemlerinde tanık beyanlarına 

başvurulduğu görülmektedir. Örneğin, Amerikan vergi hukukunda IRS tanık beyanlarına sıklıkla 

başvurmakta, çoğunlukla elektronik ortamda topladığı ve üçüncü kişilerin verdiği bilgileri, 

alıcıların verdiği vergi beyanlarıyla karşılaştırarak
70

 tarhiyata dayanak almaktadır. Üçüncü kişinin 

verdiği bilgi yükümlünün geliri elde ettiğine yönelik geçerli bir delil teşkil eder, böylece delil 

gösterme yükünü IRS’ye geçirmek isteyen yükümlünün bilgi veren üçüncü kişinin verdiği bilginin 

hatalı olduğunu güvenilir delille ispat etmesi gerekir (ORDOWER, a.g.r., s.303). 
71

  Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi-Son Vergi Yasaları, İstanbul, 1981, s.153. 
72

  Dnş.4.D., E.1973/3986, K.1973/4635, 08.11.1973; Bu yönde bir görüş için bkz. Selami ŞENGÜL, 

Özel Hukukta ve Vergi Hukukunda Delil Sistemi, Maliye Dergisi, Sayı:47, Ankara, s.81. 
73

   Dnş. 7.D., E.2001/4961, K.2004/1691, 09.06.2004. 
74

  Dnş.3.D., E.1986/1875, K.1987/812, 25.03.1987. 
75

  Dnş.3.D., E.1986/3625, K.1987/1255, 13.05.1987. 
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işyerinde çalışan işçinin
76

 tarafı bulunduğu hukuki muamele veya ilişki dolayısıyla, 

vergiyi doğuran olayla ilgisinin açık olduğu kabul edilmiştir. Nitekim VUK 

m.148’de yükümlü ile hukuki ilişkide bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yazılı ya da 

sözlü bilgi verme zorunlulukları düzenlenmiştir. Yine VUK m.171/5’te defter 

tutmanın amacının yükümlünün defter ve kayıtlarının aracılığı ile üçüncü kişilerin 

vergi ilişkilerini kontrol etmek olduğu belirtilmiştir
77

.  

Bizim de katıldığımız görüşe göre tanığın vergiyi doğuran olayla ilişkisinin 

“doğrudan” olması ve “iktisadi” nitelikte bulunması kanımızca gerekli ve yeterlidir
78

.  

Ancak vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesine aracılık ve yardım edenlerin, vergiyi 

doğuran olaya ilişkin işlemleri bilebilecek konumda olanların (örneğin vergiyi 

doğuran olayın oluşmasında taraf olan kimsenin vekili veya temsilcisi sıfatıyla 

işlemde bulunan kişilerin)  de bu kapsamda kabul edilmesi gerekir
79

. Vergiyi 

doğuran olayı tesadüfen bilen ya da bilebilecek durumda olan kişilerin beyanları ise 

vergi hukukunda geçerli delil değildir
80

.  

Örneğin, alım-satım ilişkisi bakımından alıcıların vergiyi doğuran olayla 

doğrudan doğruya bir iktisadi ilişkisi bulunmaktadır. Zira alıcılar, sözleşmeyi kendi 

iradeleriyle oluşturan, dolayısıyla içeriğini en iyi bilen kişilerdir
81

. Bu bağlamda 

ticari kazancın gerçek miktarına ilişkin araştırmada, müteahhidin daire satın attığı 

kişilerden gerçek satış bedelleri hakkında bilgi alınması, bu kişilerin kullandıkları 

konut kredisi miktarı hakkında bankalardan bilgi alınması mümkündür. 

                                                           
76

  Dnş.7.D., E.2002/107, K.2002/4453, 26.11.2002. 
77

  Yusuf KARAKOÇ, Vergi Yargılaması Hukukunda Tanık Beyanının Delil Olması, Prof. Dr. 

Şükrü Postacıoğlu’na Armağan, 1974, s. 465-466. 
78

   GÜNEŞ, Vergi Hukukunda Deliller, s.490. 
79

   KARAKOÇ, Tanık Beyanı, s.465-468. 
80

   KANETİ, a.g.e., s.61. 
81

  “Olayda 302 Mercedes Benz Otobüslerinin satışından dolayı yapılan sözleşmede tarafların 

sözleşmeyi kendi iradeleriyle oluşturmaları ve içeriğini en iyi bilen kişiler olmaları, ayrıca 

sözleşmeye konu olan malın piyasada zor bulunması karşısında, alıcı ifadelerinin vergi hukuku 

yönünden maddi delil niteliği taşıdığı dairemizin süregelen içtihatlarındandır (Dnş.4.D., 

E.1977/711, K.1977/2635). 
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Aynı şekilde Danıştay yükümlü ile sürekli iş ilişkisi olan bir üçüncü kişide ele 

geçirilen müsvette el defterindeki kayıtların yükümlünün faturasız alım-satımlar 

yaptığının delili sayılabileceğini kabul etmiştir
82

.  

Tanık beyanlarının geçerli delil olabilmesi için “güvenilir” nitelikte 

bulunması gerekir. Bu gereklilik vergi hukukuna özgü olmadığından, aşağıda 

delillerin temel özellikleri bağlamında “güvenilirlik” başlığı altında ayrıca ele 

alınacaktır. 

3.1.3.1.1.3.2. Yargılama Aşamasında (Vergi Yargılamasında 

Tanık Dinlenmesi) 

Vergi yargılamasında tanık dinlenip dinlenemeyeceği, üzerinde halen 

tartışılan bir meseledir. İdari yargılamada ve vergi yargılamasında tanık 

dinlenemeyeceği yönündeki yargı  kararlarında, yargılamada yazılılık usulünün esas 

alınması, İYUK’ta tanık dinlenmesi yönünde bir düzenleme bulunmaması yani 

konunun hiç düzenlenmemiş olması ve bu Kanun’un Hukuk (Usulü) Muhakemeleri 

Kanunu’na çeşitli konularda atıf yapan 31’inci maddesinde de tanık delilinden söz 

edilmemesi bu uygulamaya gerekçe gösterilmektedir
83

. 

Öğretide bu uygulamanın temeli olarak, Fransız Danıştayı’nın konuya ilişkin 

eski içtihatlarında tanık dinlenemeyeceğini kabul etmesi gösterilmekte, zira 

Türkiye’nin idari yargılama usulünün belirlenmesinde Fransız Danıştayı’nın önemli 

etkileri olduğu belirtilmektedir
84

. Oysa günümüzde, Fransız Danıştayı da içtihat 

                                                           
82

  Dnş.4.D., E.1968/3266, K.1970/3060, 26.05.1970. 
83

  İYUK’ta, yazılı yargılama usulü esas alındığına ve esasen İYUK’un 31’inci maddesinde Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun şahadete ilişkin hükümlerine atıfta bulunulmadığına göre, 

yükümlüden canlı hayvan alan kasap …’ın Vergi Mahkemesinde duruşmada şahit olarak 

dinlenilmesinde, şahide yemin teklif edilmesinde ve yemine icabet etmediği nedeniyle yemin teklif 

edilen hususun ikrar edildiğinin kabulü suretiyle delil olarak değerlendirilerek karar verilmesinde 

kanun ve usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” Dnş.3.D., E.1986/1201, K.1986/2706, 

24.12.1986; “2577 Sayılı Kanunun 17. ve 18. maddelerinde duruşmada tarafların dinleneceği 

hükme bağlanmış, şahit dinlenileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Aynı kanunun 

31.maddesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun şahadete ilişkin hükümlerine de yollama 

yapılmamıştır. Aynı yönde, bkz. Dnş.3.D., E.1989/3460, K.1990/3569, 25.12.1990. 
84

   DİNÇ, a.g.e., s.180 
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değişikliği yaparak idari davalarda tanık dinleme yolunu açmıştır
85

. Bu bağlamda 

Türk hukuku öğretisinde genel kabul gören görüş, vergi yargılamasında tanık 

dinlenmesinin gerekli olduğu yönündedir
86

. Gerçekten, ispat konusu maddi olayın, 

yani vergiyi doğuran olayın ne olduğunun, nasıl, kimin için ve ne zaman 

gerçekleştiğinin ortaya çıkarılmasında tanık beyanlarının önemli işlevinin 

olabileceğini kabul etmek gerekir
87

. 

Kanımızca mevcut durumda da vergi yargılamasında tanık dinlenmesinin 

önünde yasal bir engel bulunmamaktadır
88

. Öncelikle yargılama usulünün yazılılığı 

tanık dinlenmesine engel değildir, zira belirli sınırlar içinde tarafların talebi üzerine 

veya herhangi bir sınır olmaksızın yargı yerinin gerekli görmesi üzerine “duruşma” 

yapılması mümkündür. İkinci olarak, İYUK’un 31’inci maddesinde bu Kanun’da 

düzenlenen ve HMK’ya atıf yapılan haller saklı kalmak üzere vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde VUK’un “ilgili” hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere, salt yargılama sırasında başvurulan 

bir delil türü olan “yemini” düzenleyen ve VUK’un tanık beyanları yukarıda 

belirttiğimiz koşullar çerçevesinde geçerli delil kılan 3’üncü maddesi, vergi 

uyuşmazlıklarının çözümü ile doğrudan ilgili bir maddedir.  

VUK’un 378’inci maddesinde Danıştay ve vergi mahkemelerinde yapılacak 

duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde mahkemenin vergi 

davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme 

elemanları ile yükümlünün duruşmada hazır bulunduracağı mali müşavirinin veya 

muhasebecisinin de dinlenebileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu durumlarda, inceleme elemanı veya muhasebeci/mali müşavir, davalı veya 

davacının kendisi ya da temsilcisi ile birlikte duruşmaya katılmalıdır
89

.  

                                                           
85

   DİNÇ, a.g.e.,  s.180 
86

   Örn. HONDU, Tanık Beyanı, s.90; ÖZAY, a.g.e., s.258; KARAKOÇ, Tanık Beyanı, s.490 
87

   KARAKOÇ, Tanık Beyanı, s.484 
88

   Aksi yönde görüşler için bkz. GÖZÜBÜYÜK, a.g.e., s.463; HONDU, a.g.m., s.98; ÖZAY, a.g.e., 

s.259. 
89

  ÖZBALCI, a.g.e., s.373. 
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Söz konusu madde dayanak alınarak, vergi yargılamasında tanık 

dinlenebileceği yönündeki görüşümüze karşı, yasa koyucunun vergi yargılamasında 

tanık olarak dinlenebilecek kişileri söz konusu maddede sınırlayıcı şekilde saydığı, 

VUK m.3’te sözü edilen “tanıkların” ise idari aşamada vergi idaresinin bilgi 

alabileceği kişiler olduğu söylenebilir. Bu görüş ilk anda tutarlı görünse de, bize göre 

hatalıdır. Zira VUK m.378’de belirtilen kişiler vergi hukukuna göre “tanık” 

niteliğinde değildir; çünkü vergiyi doğuran olay ile hiçbir bağlantısı bulunmayan, bu 

olayın gerçekleşmesinden sonra, vergisel ödev ve yükümlülüklerin yerine getirilip 

getirilmediğinin denetlenmesi aşamasında görevli ve yetkili kişilerdir. Ayrıca bu 

kişilerin konumları nazara alındığında “tarafsızlığı”, dolayısıyla beyanlarının 

“güvenilirliği” de şüphelidir. Yasa koyucu bu kişileri, uyuşmazlığa ilişkin özellikle 

teknik olguların aydınlanmasına yardımcı olabilecekleri düşüncesiyle gerektiğinde 

dinlenebilmelerini ayrıca hükme bağlamıştır. 

Maddede yer alan “…mahkeme…inceleme elemanları ile…mali 

müşaviri…ve muhasebecisini de dinler” cümlesinde “de” bağlacının kullanılmasını 

da, yargılamada bu kişiler dışında dinlenebilecek kişiler olduğu yönündeki tezimizi 

destekleyici bir argüman olarak ileri sürebiliriz. 

Diğer yandan, tanığın dinlenilmesi usulüne ilişkin olarak bir yasa boşluğu 

bulunduğu da açıktır
90

. Bu bağlamda tanıklıktan doğan hak ve ödevler, tanıklara 

tebligat yapılması, tanığa yemin ettirilmesi, tanıklıktan çekinme halleri gibi konuların 

kurallara bağlanması gerekmektedir. 

Vergi yargılamasında tanık dinlenmemesi yönündeki mevcut tutum bir yana 

bırakıldığında, uygulamada 3.kişilerin beyanlarının noterce kayıt altına alınması ve 

bu tutanakların yargı yerince delil olarak değerlendirilmesi söz konusudur
91

.  

Ancak noterlerin Noterlik Kanunu’nun 61’inci ve 102’inci maddeleri 

uyarınca tutanakla yaptığı bu tür tespitlerin, yargısal bir faaliyet olan delil tespiti ile 

ilgisiz olduğu kabul edilmelidir
92

.   

                                                           
90

  KARAKOÇ, Tanık Beyanı, s.490; Aynı yönde, YÜCE, Yargılama, s.200. 
91

  HONDU, Tanık  Beyanı, s.98-99; KARAKOÇ, Tanık Beyanı, s.490. 
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Konuya vergi hukuku açısından bakıldığında, vergi hukukunda delil tespiti 

bakımından İYUK’un 58/1. maddesi uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, “taraflar 

idari dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak davaya bakan 

Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinden isteyebilirler”. Madde metninden de 

anlaşılacağı üzere sadece dava açıldıktan sonra yapılacak tespitlerin Danıştay, idare 

ve vergi mahkemelerinden istenebileceği hükme bağlanmış olup; dava açılmadan 

önce yapılacak delillerin tespiti hususu düzenlenmemiştir. İYUK’un 31/1. maddesi 

ise, delil tespiti ile ilgili olarak bu yasada (İYUK) hüküm bulunmayan hallerde 

Hukuk (Usulü) Muhakemeleri Kanunu’ndaki ilgili hükümlerin uygulanacağını 

belirtmiştir. Bu nedenle, dava açılmadan önce yapılacak delillerin tespiti hususunda, 

HMK’nın ilgili hükümlerin uygulanması gerekmektedir.  

Noterler Birliği, idari davaların kapsamına giren konularda idari davanın 

gerek açılmasından önce gerekse açılmasından sonraki dönemlerde noterlerin delil 

tespit işlemleri yapamayacağı kanaatindedir
93

. Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda Genelge çıkaran ve işlem yapan Noterler 

Birliği’ne göre, idari dava açıldıktan sonra delil tespitlerinin davaya bakan idari yargı 

organlarınca; dava açılmasından önce de İYUK’un 31. maddesinin yollaması 

nedeniyle Hukuk (Usulü) Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen delil tespitine 

yönelik kurallar çerçevesinde mahkemelerce işlem yapılması gerekmektedir. Bu 

anlamda, noterler, hâlihazırda derdest ya da ileride açılacak idari bir davada delil 

olarak kullanılabilecek tarzda tespit işlemleri yapamazlar.  

Noterce yapılan tespitlerin yargılamada delil değerinin bulunup bulunmadığı 

öğretide ve yargı kararlarında tartışılmıştır.  

Noterlerin yapmış oldukları tespit işlemlerinin delil değeri ile ilgili olarak 

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi bir kararında, yargılama süreci başlamış bir konuda 

                                                                                                                                                                     
92

  Ejder YILMAZ, “Noterlik İşlemlerinin Hukuk Davalarındaki ve İcra-İflas Takiplerindeki Önemi”, 

Noterlik Hukuku Sempozyumu I, II, NOTEV, Ankara, 1997, s.(41-62), s.54. 
93

   Noterler Birliğinin 22 no.lu Genelgesi, Ankara/ 22.05.1997; Aktaran, BAŞÖZEN, Ahmet 

BAŞÖZEN, “Noter Tespitlerinin Delil Değeri”, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık 

İnternet Dergisi, Temmuz 2007, S:65, http://www.e-akademi.org/makaleler/abasozen-1.htm 

(Çevrimiçi), 23.06.2014. 

http://www.e-akademi.org/makaleler/abasozen-1.htm
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noterlerin tespit işlemleri yapamayacağını, noterlikçe düzenlenen tespit tutanağının, 

hukuki değer taşımayacağını belirtmiştir. Bu durumda Yargıtay’a göre anılan 

belgenin başlı başına bir ispat vasıtası olarak kabul edilmesi ve hükmün buna 

dayandırılması isabetsizdir. Öte yandan, yargılama tarafının, aynı kolaylıkla 

mahkemeye durumu tespit ettirme olanağı varken, yetkisiz mercie başvurulması da 

isabetli olmamıştır
94

.  

Oysa uyuşmazlık öncesi deliller, genellikle yazılı delil olduğundan söz 

konusu olayı temsil edici niteliği, dolayısıyla delil gücü yüksek ispat araçlarıdır. Bu 

nedenle, uyuşmazlığın çıktığı ana yakın zamana rastlayan, usulüne uygun yapılmış 

bir noter tespitinin delil olarak kullanılamayacağının, “noterlikçe düzenlenen tespit 

tutanağının hukuki değer taşımadığının” kabulü yargılama hukukunun amacıyla da 

bağdaşmamaktadır
95

.  

Söz konusu karara karşı ilk derece mahkemesinin direnmesi üzerine, Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu direnme kararını hukuka aykırı bulmakla beraber konuya 

ilişkin olarak önemli tespitlerde bulunmuştur
96

.  Hukuk Genel Kurulu, delil tespit 

işlemleriyle Noterlik Kanunu’nun 61. maddesine göre yapılan noter tespitlerinin 

hukuki niteliğinin farklı olduğunu belirtmiştir. Zira bir olayın ispatı için gösterilen 

delilin nasıl elde edildiğinden ziyade, onun olayı ispat edebilme kabiliyeti ön 

plandadır. Noterlerin Noterlik Kanunu’nun 61. maddesi çerçevesinde kendilerine 

verilen görevle sınırlı olarak, ahlaka, adaba ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla 

yapmış oldukları tespit işlemlerine delil değerinin tanınıp tanınmayacağı; mahkeme 

hükmüne esas alınıp alınamayacağı tümüyle davaya bakan mahkemenin takdirinde 

olan bir husustur.  

Durumun böyle olması karşısında dava dosyasına girmiş, hukuka aykırı bir 

nitelik taşımayan bir noter tespit işleminin güvenilir ve sağlam olması, maddi 

olayları açıkça gerçeğe uygun bir biçimde aksettirmesi halinde hükme esas 

alınamayacağını söylemek isabetli olmayacaktır. 

                                                           
94

  Yarg. 2.HD. 9.3.1989, 12542/2111; Aktaran, BAŞÖZEN, a.g.m., 
95

  BAŞÖZEN, a.g.m. 
96

  YHGK 14.03.1990, 2-31/16; Aktaran, BAŞÖZEN, a.g.m. 
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Vergi yargılamasında 3.kişilerin beyanlarının noter tarafından tespit edilerek 

mahkemeye ibraz edilmesi, vergi yargılamasında tanık beyanlarına ihtiyaç 

duyulduğunun göstergesidir. Diğer yandan, söz konusu 3. kişilerin “tanık sıfatını” ve 

beyanlarının da “tanık beyanı” niteliğini kazanması ancak mahkemenin yapacağı 

değerlendirme ile mümkün olacaktır. 

3.1.4. DELİLLERİN ÖZELLİKLERİ 

Vergi hukukunun özel olarak getirdiği kısıtlamalar dışında, yapılan tespitlerin 

ve ileri sürülen hususların “delil” niteliği taşıması için sahip olması gereken bazı 

temel özellikler bulunmaktadır. 

Bunlar tüm hukuk disiplinleri açısından ortak olan özelliklerdir. Gerçekten, 

vergi yargılaması hukukunda delil kavramının ve özelliklerinin medeni usul hukuku 

ve ceza usul hukukundan farklı olmaması gerekir. Ancak bu özelliklerin anlam ve 

kapsamı hukuk disiplinlerinde farklı şekilde düzenlenebilir
97

.  

Özellikle vergi hukukunda olduğu gibi delil serbestliği ve delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi ilkelerinin benimsendiği ceza hukukunda kabul edilen esasların 

vergi hukukunda da kural olarak geçerli olacağı kanaatindeyiz
98

.  

Danıştay’ın vergi yargılamasına ilişkin kararlarında da aşağıda detaylı olarak 

inceleyeceğimiz üzere aynı yaklaşım tespit edilmektedir. Ayrıca Danıştay, vergi 

davaları dışındaki idari davalar bakımından da sebep olarak gösterilen olayın ispatı 

için, herhangi bir veriyi değil, “adli ve idari makamlarca yapılmış bir tespitin olup 

olmadığını aramakta, “istihbari” nitelikte yazıları, bilgileri delil olarak kabul 

etmemektedir
99

.  

                                                           
97

  KONURALP, a.g.e., s.22. 
98

  Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bir kararında bu hususlar vurgulanmıştır :“…Ceza 

yargılaması hukukunda vicdani kanıt sistemi benimsenmiştir. Bu sistemde ifade edilmek istenen 

hem kanıt serbestliği hem de kanıtların değerlendirilmesi serbestliğidir. Ceza yargılamasında 

somut gerçek arandığından, yargıcı bu gerçeğe götürebilecek her şey kanıt olabilir. Ancak, hükme 

dayanak alınan kanıtların gerçekçi, akılcı, olayı temsil edici, kanıtlayıcı ve hukuka uygun 

bulunmaları gerekir. Bu belirlemeler ceza yargılamasında şekli duruma değil, somut gerçeğe itibar 

edileceğini ortaya koymaktadır. Aksinin kabulü hak ve adalet duygularını yaralayacaktır…” (Yrg. 

CGK, 16.05.2006, 7-137/142). 
99

  Dnş.5.D., E.1987/406, K.1988/704, 10.03.1988. 
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Örneğin Danıştay Beşinci Dairesi, 2 Nisan 1996 tarihli bir kararında şu 

açıklamaları yapmıştır: “Dava konusu işlemin tesisine yol açan yazıda yeralan 

hususların tümüyle ‘istihbari’ nitelikte olduğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, 

Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti niteliğinden ötürü istihbari 

nitelikteki bilgilere dayanılarak ilgililer hakkında işlem tesis edilmesine ve bu 

bilgilerin hukuken geçerli başka bilgi ve belgelerle doğrulanmadıkça ilgililer 

aleyhine hukuki delil olarak kullanılmasına olanak bulunmadığı ortadadır…”
100

 

Kararda kullanılan “hukuki delil” kavramını anlam ve kapsamı açıklanmamış 

olmamakla birlikte, kanımızca bu kavramın “hukuka uygun delil” olarak 

yorumlanması mümkündür. Diğer yandan bu kavram öğretide daha dar 

yorumlanarak söz konusu karar eleştirilmekte, idare hukukunda “hukuki delil” ile 

ispat zorunluluğu bulunmadığı savunulmaktadır
101

.   

Söz konusu temel özellikler; gerçeklik, akılcılık, güvenilirlik, olayı temsil 

edicilik, ispat bakımından önemli olmak ve hukuka uygunluktur
102

. Danıştay 

kararlarında bu delillerin “somut ve yeterli” olması gerektiği de vurgulanmaktadır. 

Bu temel özellikleri taşımayan bir ispat aracı idari aşamada bir idari işleme, eyleme 
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  Dnş.5.D., E.1994/7820, K.1996/1370, 02.04.1996. 
101

  GÖZLER’e göre, Danıştay, her ne kadar işlemin sebebi olarak gösterilen olayın gerçekten mevcut 

olup olmadığını araştırabilirse de bu olay her çeşit belge ve bilgiyle ispatlanabilecektir. Diğer bir 

deyişle, kararda belirtildiği üzere “hukuki delil” ile ispat zorunluluğu yoktur. Zira ortada ceza ya 

da hukuk muhakemesine ilişkin bir usul yoktur. Görevine son verilen memur ya da atama 

başvurusu reddedilen kişi bir suçla suçlanmadığı için, kendisine atfedilen hususun (sakıncalılık) 

ispatı için ceza muhakemesinde olduğu gibi “hukuki delil” sunulması gerekmez. Memurun ya da 

memur adayının suçlu sayılması diye bir durum söz konusu olmadığından, Anayasa’nın 38’inci 

maddesinde yer alan masumiyet karinesi de uygulanamaz. Ayrıca hukuk devleti ilkesi de 

memurlar için değil, vatandaşlar için getirilmiş bir ilkedir. İdarenin kendi memuru hakkında 

istihbari nitelikte bir belgeye dayanarak işlem yapmasında hukuk devletine aykırılık yoktur. Böyle 

konularda ispat için “hukuki delil” aranması halinde bundan kamu yararı değil, kamu zararı ortaya 

çıkar. Zira hukuki delilin varlığı aranırsa, örneğin bir ceza mahkemesi kararıyla ispatlanmadıkça, 

idare memurun yasadışı bir örgütle ilişki içinde olduğunu yaptığı istihbarat sonucunda öğrenmiş 

olsa bile, memurun görevine son veremeyecek, hatta tedbir olarak görev yeri bile 

değiştirilemeyecektir. Bunun için ilgili memurun birkaç sene sonra ceza mahkemesi tarafından 

mahkûm edilmesini ve kararın kesinleşmesini beklemek gerekecektir. Bu durum kamu yararı 

değil, kamu zararı doğuracaktır. Yukarıda belirttiğimiz üzere, bizim görüşümüz idari yargılama ve 

vergi yargılamasında da delillerin hukuka uygunluk, güvenilirlik gibi temel özellikleri haiz olması 

gerektiği yönündedir. “Hukuki delil”, “hukuka uygunluk” anlamında kullanıldığında ise mutlaka 

“yargı kararıyla ispatı” gerektirmemektedir. “Diğer yandan, yazarın görüşü bir an için kabul edilse 

dahi, idarenin herhangi bir vatandaşa değil, memurlara ilişkin yürüttüğü işlemler bakımından ileri 

sürülen bir görüştür (GÖZLER, a.g.e., s.913). 
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  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1328 vd. 
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ya da karara; yargılama aşamasında ise yargı kararına dayanak olmamalıdır. Böyle 

bir işlemin/eylemin yürütülmesi işlemin iptalini; böyle bir hükmün tesis edilmesi ise 

kararın bozulmasını
103

 gerektirir. Aynı şekilde ispat yükü vergi yükümlüsünde 

olduğunda ya da ya da delil gösterme yükü kendisine düştüğünde gösterdiği deliller 

de bu özellikleri taşımalıdır. Dolayısıyla idari aşamada vergi idaresinin, yargılama 

aşamasında ise kanun yolları incelemeleri dâhil olmak üzere yargı yerinin bu temel 

özelliklere ilişkin değerlendirme yapması gerektiği inancındayız. 

Delillerin taşıması gereken özellikler, delil serbestliği ilkesinin sınırlarını 

çizerler. Şu halde bir bulgunun delil olarak değerlendirmeye tabi tutabilmesi için; 

öncelikle bu temel özellikleri taşıması gerekir. Bu temel özelliklerin vergi hukuku 

bakımından anlamı aşağıda irdelenecektir. Delilin uyuşmazlığa konu olayın varlığına 

kanıt olup olmadığı ise serbestçe değerlendirilecek ve gerekli ispat ölçüsüne göre 

karar verilecektir. 

3.1.4.1.  HUKUKA UYGUNLUK 

Delillerin hukuka aykırı olmamaları gereği, sadece hukuka uygun olarak elde 

edilmiş ve hukuk tarafından yasaklanmamış olan bulguların delil olarak 

değerlendirilebileceği anlamına gelir
104

. Bu durumda hukuka aykırı deliller, diğer bir 

deyişle delil yasakları
105

; aynı zamanda delillerin hukuka uygun olmalarını gerektiren 

temel hak niteliğindedirler.  

03.10.2001 tarihli ve 2001 sayılı yasa ile Anayasa’nın 38.maddesine 

6.fıkradan sonra gelmek üzere eklenen, “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, 

delil olarak kabul edilemez” şeklindeki hüküm, hukuka aykırılıkları saptanan 

bulgulara dayanılabilmesinin veya bunların değerlendirilebilmesinin yolunu 

tamamen kapatmıştır. Görüldüğü üzere, söz konusu anayasal kural, delil kavramının 

çerçevesini oluşturmaktadır.  
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Hukuka aykırı delillere ilişkin bu düzenlemenin, Anayasa’da yer alması 

nedeniyle, ispat faaliyetinin gerçekleştiği her alanda geçerli ve bağlayıcı olduğu 

kabul edilmelidir. Yani, bu düzenleme, anayasa yargısı, ceza yargılaması, hukuk 

yargılaması
106

, idari yargılama, vergi yargılaması, askeri yargı gibi yargılama 

disiplinleri yanında disiplin soruşturmaları
107

, vergisel inceleme, arama, bilgi 

toplama, yoklama, iş teftişi gibi alanlara da temas edecek kapsamda bağlayıcı bir 

düzenlemedir.  

Zira Anayasa’da yer alan kuralların vergi idaresini de bağladığında tartışma 

olamayacağına göre, bir delilin hukuka aykırı olup olmadığını vergi idaresinin de 

dikkate alması gerekir.  

Dolayısıyla hukuka aykırı yollardan elde edilmiş bulguların idari aşamada ya 

da yargılamada kullanamayacağı kuralı (AY., m. 38/6) delil serbestliğinin 

sınırlarından biridir
108

.  

Söz konusu anayasal düzenleme tüm yargılama disiplinleri açısından geçerli 

olsa da bazı yargılama yasalarında konunun özel olarak düzenlenmesi tercih 

edilmiştir. Örneğin HMK’nın 189’uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre; “Hukuka 

aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında 

dikkate alınamaz.” Aynı şekilde, CMK’nın 217’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; 

“Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat 

edilebilir”. Kanımızca bu tercihin nedeni, ispat hukukunun tüm kurallarının toplu 

biçimde yer aldığı bu yasalarda, hukuka aykırı delillere ilişkin bu kuralın da 

bulunmasının uygun görülmesidir. Zira aynı gerekçeyle, örneğin, Medeni Kanun’un 

6’ıncı maddesinde yer alan genel ispat yükü kuralına, HMK’da da yer verilmiştir. 

Yasa koyucunun bu tercihi isabetlidir. Tezimizde getirdiğimiz önerilerden biri olan, 

vergi yargılaması usulünün ayrı bir yasada düzenlenmesi halinde veya mevcut 
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Öğretide kimi yazarlar hukuk yargılamasında, hukuka aykırı elde edilmiş delilin kullanılmaması, 
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durumda VUK’un 3, B-2 hükmünün yerine “Vergiyi doğuran olay ve buna ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyeti hukuka uygun bir şekilde edilmiş her türlü delille 

ispat edilebilir” şeklinde bir hükme yer verilmesi uygun olacaktır.  

Mevcut durumda VUK ve İYUK hukuka aykırı bulguların etkileri ile ilgili 

herhangi bir hüküm içermemektedir. Buna karşın yukarıda belirtildiği üzere 

Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan kural vergi hukukunda da geçerli olacaktır.  

“Hukuka aykırı bulguların delil olamaması”, hukuk devletine yüklenen 

hukuki güvenliği sağlama görevinin gerektirdiği bir kuraldır. Anayasa’nın 123. 

maddesi, hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2’inci maddesi, bu iki maddede temelini 

bulan yasal idare ilkesi ve yasallık ilkesini düzenleyen 73’üncü maddesinin ilk fıkrası 

vergi idaresine vergilendirme sürecinin başından sonuna kadar hukuka uygun işlem 

ve eylemlerde bulunma görevi vermektedir
109

. Bu nedenle hukuka aykırı bulguların 

delil olamaması kuralı bakımından vergi hukukunda daha da hassas olunması 

gerekmektedir. 

Bir hukuk devletinde, maddi gerçek her ne pahasına olursun olsun 

aranmamakta, temel hak ve özgürlükler maddi gerçeğin aranmasına sınır 

oluşturmaktadır
110

.  

Belirtildiği üzere vergi idaresi, hukuka aykırı yollarla delil araştırmamakla 

yükümlü olduğu gibi, bir bulgunun hukuka aykırı olup olmadığını idari aşamada 

değerlendirmek ve hukuka aykırı nitelikteki bulguları delil olarak kullanmamak 

yönünde de görev sahibidir. Bu durumda öncelikle yürütülen araştırma/denetim 

faaliyetleri hukuka uygun olmak durumundadır. Hukuka aykırı bulgular delil 

sayılamayacağına göre, bu nitelikteki bulgulara dayalı olarak herhangi bir işlem 

yürütülmesi ya da karar alınması mümkün olmamalıdır. 

Dolayısıyla idarenin re’sen araştırma yetkisinin en önemli sınırı, yetkinin 

yasanın belirlediği çerçeve içinde kullanılmasıdır. Bu bağlamda idarenin vergi 
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yükümlüsünden talep edebileceği bilgi ve diğer delillerin kapsamı ve talebin usulü de 

yasada belirlenmelidir. 

Hangi delillerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş kabul edileceğinin 

belirlenmesi için, öncelikle “hukuka aykırılık” kavramının anlaşılması ve kapsamının 

netleştirilmesi gerekir. Aşağıda bu kavramın unsurları incelenmeye çalışılacaktır. 

3.1.4.1.1. Hukuka Aykırılık Kavramının Unsurları 

3.1.4.1.1.1.“Hukuka Aykırılık” Kavramı Bağlamında 

“Hukuk” 

“Hukuka aykırılık” bağlamında “hukuk” kavramının anlam ve kapsamını 

incelemeden önce 1982 Anayasası’nın 38’inci maddesinde yer alan düzenlemede, 

“hukuka aykırılık” kavramı yerine “kanuna aykırı” olarak elde edilmiş bulguların 

delil olarak kabul edilmesinin yasaklandığı belirtilmelidir. Gerek mülga CUMK 

m.254/2’de, gerek yürürlükte bulunan CMK m.217/2’de ve gerekse HMK 

m.189/2’de ise “hukuk” kavramının tercih edildiği görülmektedir. 

Buna karşın Anayasa’nın 2. maddesinde ifadesini bulan hukuk devleti ilkesi 

gereğince, “kanuna aykırılık” kavramının yalnızca bir ülkede halihazırda uygulanan 

yasalar ve ilgili mevzuatı değil, evrensel ve uluslarüstü düzeyde geçerli olan hukuk 

kurallarını kapsadığını kabul etmek gerekir. Ayrıca İHAS bağlamında temel hak ve 

özgürlüklere müdahalenin Sözleşme’ye uygunluğunun ölçütlerinden biri olan 

“hukuka uygunluk” da müdahalenin hem iç hukukta bir dayanağının bulunmasını 

hem de gerek Sözleşme’nin bütününde gerekse 8’inci maddede açıkça söz edilen 

“hukukun üstünlüğü” ilkesi ile uyumlu olmasını ifade eder. Dolayısıyla “hukuk 

kuralı” öngörülebilir ve ulaşılabilir, yeterli açıklıkta olmalıdır. İlgili kişi, gerekirse 

makul bir danışman vasıtasıyla hukuk kuralını anlayabilmelidir
111

. 

T.C. Anayasa Mahkemesi de, hukukun genel ilkelerini kabul etmenin hukuk 

devleti için zorunlu olduğunu ve bu zorunluluğun yasakoyucu tarafından bile ortadan 
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kaldırılamayacağını belirterek anayasa, yasa ve içtihadı birleştirme kararı gibi ulusal 

mevzuat ve kuralların yanında uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler ile 

hukukun genel kabul gören ilkelerini bir hukuk devleti açısından bağlayıcı kabul 

etmektedir
112

. 

Ulusal mevzuatça yasaklanmayan hatta kabul gören ancak temel hak ve 

özgürlüklerle ilgili evrensel sözleşmelere aykırılığın da Anayasa’nın 90’ıncı maddesi 

gereğince “hukuka aykırılık” olarak nitelendirilmesi gerekir. Bu bağlamda kanımızca 

hukuka aykırılık yasalarla sınırlanmadığı gibi “anayasal haklarla”
113

 da 

sınırlanmamalıdır. 

3.1.4.1.1.2. Hukuka Aykırılık Kavramı Bağlamında 

“Aykırılık” 

 “Aykırılık” kavramı, aşağıda inceleyeceğimiz üzere, hukuk kurallarının 

getirdiği açık yasaklamalar yanında kuralların sözüne ve özüne aykırı biçimde elde 

edilen delilleri kapsar.  

Bu bağlamda hukuka aykırılıktan ne tür bir aykırılığın kastedildiği 

tartışmalıdır. 

Anayasal düzenlemede “hukuk” yerine “kanun” teriminin kullanılmasının bir 

sonucu, hak ihlaline yol açmasa dahi, aksi belirtilmediği sürece yasaya yönelik her 

türlü aykırılığın, elde edilen delili kullanılamaz hale getirmesidir
114

. 

Diğer yandan bir delil, yargılama hukukunun bir dalında kullanılabiliyor iken, 

bir diğerinde kullanımı yasaklanmış olabilir
115

. Bu konuda ilk akla gelen örnek, vergi 

yargılaması hukukunda kullanımı yasaklanmış olan yemin delilidir. 
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Ceza hukuku öğretisinde ileri sürülen bir görüşe göre, kişi hak ve 

özgürlüklerini ihlal etmeyerek elde edilen hukuka aykırı deliller ceza yargılamasında 

kullanılabilmelidir
116

. Diğer bir deyişle, hukuk devleti ilkesine uygun olarak 

hazırlanmış anayasa, evrensel sözleşmeler ve bunlara uygun olarak çıkarılmış 

yasalarla düzenlenen “haklara” aykırılık yoksa hukuka aykırılıktan da söz edilemez.  

Bizim de katıldığımız aksi yöndeki görüş uyarınca hukuka aykırı delillerin 

mutlak ve istisnasız biçimde değerlendirme dışı tutulmaması, bir takım öznel 

değerlendirme ve uygulamalara yol açabilecektir. Böyle bir durum ise bir hukuk 

devletinde mazur görülmemelidir. Bu nedenle bir delil, kim tarafından ve hangi 

koşullar altında elde edilmiş olursa olsun, eğer hukuka aykırı ise mutlak olarak 

değerlendirme dışı kalmalıdır
117

. 

Bu bağlamda amacı hukuku uygulamak olan hukuk devletinde idarenin ve 

yargı organlarının hukuka aykırılığa hiçbir hal ve koşulda başvurması kabul 

edilemeyeceğinden, uzak etki bakımından da hukuka aykırı delilin mutlak reddi 

gerekir
118

. Eğer uzak etki kabul edilmezse uygulamada ilk hukuka aykırılığın 

üstünün kapatılıp kalanların yargılamada kullanılması gibi yanlış bir sonuca 

varılabilecektir
119

.  

Hukuk kurallarına aykırılık bakımından, aykırılığın niteliği kanımızca önem 

taşımamaktadır. Hukuk devleti ilkesi, elde ediliş biçiminin suç oluşturup 

oluşturmadığından, kişi hak ve özgürlüklerini ihlal edip etmediğinden, hukuka 

aykırılığın önem ve derecesinden, şekle ilişkin olup olmamasından bağımsız olarak, 

hukuka aykırı elde edilen bulguların delil olarak değerlendirilmemesini 

gerektirmektedir. Hukuka aykırı elde edilen bir bulguyu “önemsiz hukuka aykırılık”, 

“hak ihlal etmeyen aykırılık”, “şekle ilişkin aykırılık” şeklinde nitelendirip, öznel 

içerikli bazı değerlendirme ölçütleri koyarak, hukuk devleti ilkesi göz ardı 
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edilmemelidir. Dolayısıyla basit-önemli, nisbi-mutlak, insan haklarını etkileyen-

etkilemeyen, vb. sınıflandırmalar yapılmaksızın, hukuk kurallarının açık 

hükümlerine aykırı düşen, hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmeyen 

delillerin yargılamada değerlendirilemeyeceği ve kullanılamayacağı sonucuna 

varılmaktadır
120

.  

Bu durumda işlemin özüne ilişkin, özü ile ilgili bir hak ihlali olmasa da, bu 

ihlal nedeni ile elde edilenler hukuka aykırı bir bulgu olarak kabul edilecek ve delil 

niteliği bulunmadığından yargılamada kullanılamayacaktır
121

. Örneğin vergi 

incelemesinde yasal sürenin aşılması halinde inceleme hukuka aykırı hale 

geleceğinden inceleme sırasında elde edilen bulgular kanımızca “hukuka aykırı 

bulgu” niteliğinde olmalıdır
122

.  

Özel hukuk öğretisinde ileri sürülen bir görüşe göre ise her türlü hukuka 

aykırılığı mutlak değerlendirme yasağı kapsamına dâhil etmemek gerekir. Her somut 

olayda, temel hak ve özgürlüklerin ihlali suretiyle delil elde edilmesi halleri dışında, 

hukuka aykırılık ile korunmaya değer menfaatler arasında bir denge olup olmadığı 

araştırılmalıdır
123

. Bu yönde –ancak HMK’da konuya ilişkin değişiklikler 

yapılmadan önce- ileri sürülen bir diğer görüşe göre somut olayda, hakkaniyet 

esasına dayanan esnek bir çözümün tercih edilmesi daha uygun olacaktır
124

.  

Ceza hukuku öğretisinde hukuka aykırı delillerin mutlak olarak 

değerlendirme dışı tutulması gerektiğini kabul edenler olduğu gibi
125

, mutlak bir 

yasak bulunmadığından yargıcın takdir yetkisini kullanabileceği de 

savunulmaktadır
126

. 

                                                           
120

  Ersan ŞEN, Hukuka Aykırı Arama ve Delil, http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-

sen/1276839-hukuka-aykiri-arama-ve-delil (Çevrimiçi), 22.06.2015. 
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  KAŞIKÇI, a.g.e., s.188. 
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 İdareyi hızlı karar almaya yönetmek için öngörülmüş sürelere uyulmamasının işlemi 

sakatlamayacağı yönündeki görüş için bkz. (GÖZLER, a.g.e., s.891). 
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 Cenk AKİL, “Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Hukuka Aykırı Biçimde 

Elde Edilmiş Delillerin Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Meselesi”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:61, Sayı:4, Ankara, 2012, s.(1223-1270), s.1247. 
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  YILDIRIM, Delillerin Değerlendirilmesi, s.246. 
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  ÜNVER, HAKERİ, a.g.e., s.660, Akyürek, a.g.e., s.77. 
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 KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1425: “Kanaatimizce, CMK nun 217/2 maddesinde, 
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İdare hukuku öğretisinde yer alan bir görüşe göre, idari işlemin sonucu 

üzerinde etkili olabilecek sakatlıklar ile idare edilenlerin haklarını korumaya yönelik 

usul kurallarına uyulmaması, uyulsaydı işlemin sonucu değişmeyecek olsa bile asli 

usul sakatlığı doğurur.  İşlemin sonucunu etkilemeyecek ve keza idare edilenlerin 

haklarını korumaya yönelik olmayan sakatlıklar, tali usul sakatlıkları olup, işlemin 

iptal edilmesine yol açmazlar
127

.  İdarenin yetkisinin bağlı yetki olması halinde her 

halükarda idarenin belli bir kararı alması zorunlu olduğundan usul kurallarına uyulup 

uyulmamasının bir anlamı olmadığı, yani işlemin iptalinin söz konusu olmayacağı 

belirtilmektedir
128

.  

Oysa idari yargı ve vergi yargısı açısından amaç yalnızca temel hak ve 

özgürlükleri korumak değil; daha geniş anlamda hukuk düzenini korumak 

olduğundan hukuka aykırı bir delil kanımızca mutlak olarak değerlendirme dışı 

tutulmalıdır. Aksi yönde bir kabul, hem belirsizliklere hem de hukuku dolanmaya yol 

açan uygulamalara
129

 neden olacaktır.  

Buna karşın yasanın bir aykırılığın delilin geçerliliğine etki etmeyeceğini 

açıkça öngörmesi durumu farklıdır. Örneğin VUK’un 108’inci maddesinde tebliğ 

edilecek belgelerin esasa ilişkin olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki değerlerini 

kaybetmeyecekleri açıkça belirtilmiştir. Bu durumda tebliğ edilen belge üzerindeki, 

öze ilişkin olmayan şekil hataları, o belgeyi geçersiz hale getirmeyecektir. Bu 

hükmün varlığı da kanımızca, kural olarak şekle ilişkin aykırılıkların da bulguları 

hukuka aykırı kılacağı yönündeki görüşümüzü desteklemektedir. Zira yasa koyucu, 

tebliğ edilen belgeler üzerindeki şekil aykırılıklarının delilin geçerliliğine etki 

etmeyeceğini açıkça düzenlemekle, bu durum haricindeki aykırılıkların, şekli ya da 

usuli de olsa, delilin geçerliliğini etkileyeceğini öngörmüştür. 

                                                                                                                                                                     
mutlak bir yasak sözkonusu olmayıp, hâkimin takdir yetkisini kullanabileceği bir düzenleme yer 

almaktadır. Hâkim takdir yetkisini kullanırken, “sanığın temel haklarının”, yapılan işlem ile ihlal 

edilip edilmediğine bakmalı ve anayasal hak (hakkın) ihlal edilmiş olduğunu saptadığında da; 

sanığın işlediği suçun topluma vermiş olduğu zarar ile, delil toplanırken devlet güçlerinin sanığa 

ait anayasal hakkı ihlal etmiş olmalarından doğan toplumsal zararı karşılamalıdır.” 
127

  GÖZLER, a.g.e., s.890. 
128

  GÖZLER, a.g.e., s.891. 
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  AKYÜREK, a.g.e., s.78. 
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Bu konuda karşılaştırmalı hukuk incelendiğinde konuya yaklaşımın delil 

yasaklarının benimsenmiş olmalarının farklı nedenlere dayanması nedeniyle, 

birbirinden ayrıldığı görülmektedir. Anglo-Sakson hukuk sisteminde delil yasakları 

polisi disiplin altına almak için getirilmiştir
130

. Bu durumda, temel bir hak ya da 

özgürlüğü ihlal etmese dahi, her türlü hukuka aykırılık, delil yasağı kapsamındadır.  

Kıta Avrupası hukuk sisteminde ise esas, temel hak ve özgürlükleri koruma amacının 

ön planda olmasıdır
131

. Aynı zamanda araştırmanın hukuka uygun bir şekilde 

yapılması amaçlanarak maddi gerçeğin araştırılmasının sınrları konulmuştur
132

. Bu 

nedenle hukuka aykırı deliller sorunu Kıta Avrupası hukuk sistemini benimseyen 

ülkelerde, temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale edilmesinin söz konusu 

olduğu vergi hukuku bakımından özel önem taşımaktadır.  

Örneğin Alman vergi hukukuna göre yalnızca hukuka uygun olarak elde 

edilen deliller kullanılabilirler; ancak bu ilke göreceli olup, mahkeme vergilendirme 

ile güdülen kamu yararı ile temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin ağırlığını 

karşılaştırır
133

. Örneğin, vergilendirme sürecinde usul kurallarına aykırı olarak elde 

edilen deliller bakımından, delil yasağı bulunmamaktadır
134

. Ancak, vergi ödevlisinin 

anayasa tarafından korunan bir hakkı ihlal edilerek bilgi temin edilmişse, nitelikli bir 

delil değerlendirme yasağı söz konusu olur
135

. Bu bağlamda, hesap bilgilerinin 

hukuka aykırı şekilde indirilmesi, anayasa tarafından korunmakta olan “kişinin 

kendisine ait bilgilerin kaderini tayin hakkı”na müdahale anlamına geleceğinden, 

öğrenilen bilgiler değerlendirme yasağı kapsamındadır. 

Görüldüğü üzere Alman vergi hukukunda hukuka aykırı deliller bakımından 

her türlü hukuka aykırılığın delili kullanılamaz hale getireceği kabul edilmemiş, bu 

bağlamda hukuka aykırı delilin ölçütü olarak, yükümlünün temel hak ve 

özgürlüklerinin ihlali şartı getirilmiştir. 
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  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1425. 
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  ÖZTÜRK, Delil Yasakları, s.9. 
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  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1425. 
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  LEİDHAMMAR, a.g.r., s.25. 
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  BFH v.23.01.2002, BStBI II 2002, 328. 
135

  BFH v.04.10.2006, BFH/NV 2007, 190. 
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Bu hususta güncel bir tartışma Almanya’da, istihbarat araçları vasıtasıyla 

veya kamu fonları aracılığıyla yüksek finansal bedeller ödenerek elde edilen ve 

vergisel olaylara ilişkin verileri içeren CD’lerin delil olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceğine ilişkin olarak yapılmıştır. Özetle, Alman hazinesinin ve 

ceza makamlarının İsviçre bankaları (Liechtenstein LGT ve Cedit-Suisse) ile 

yaptıkları işbirliği ile ortaya çıkardıkları vergi kaçakçılığı olayında, Alman hükümeti 

bu ihbarları içeren söz konusu CD’leri satın almıştır. Bu nedenle, devletin hukuka 

aykırı bir şekilde ele geçirdiği bilgileri delil olarak kullanıp kullanamayacağı konusu 

gündeme gelmiştir. 

Vergi suçlarına ilişkin CD’nin satın alınması Almanya’da istihbarat, vergi 

daireleri ve ceza takip makamlarına karşı büyük eleştirilere neden olmuşsa da sonuç 

olarak ilgili devlet çalışanlarına karşı bir soruşturma açılmamıştır. Almanya ve 

İsviçre, aralarındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını 27.03.2010’da 

değiştirerek konuyu çözüme ulaştırmışlardır
136

. 

Federal Maliye Mahkemesi (?), hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin 

dikkate alınıp alınmayacağına, söz konusu somut olayın koşullarına göre, yani 

aykırılığın biçimine ve ağırlığına göre, birbiriyle çatışan çıkarları değerlendirerek 

karar vermektedir
137

. Örneğin, yargıcın kararı olmaksızın bir ev araması yapılması 

halinde dahi arama sırasında elde edilen delillerin değerlendirilmesine izin 

verilmiştir
138

. 

Bu yaklaşımın en önemli nedeni Alman vergi hukukunun yasak delillerin 

uzak etkisini yani zehirli ağacın meyveleri (“fruit of the poisonous tree”) ilkesini 

benimsememiş olması olarak gösterilmektedir
139

.  

İnceleme çerçevesinde temel hak ve özgürlükleri ihlal ederek ya da suç 

işlenerek elde edilen bulgular için “nitelikli değerlendirme yasağı” söz konusudur
140

. 
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Şekli ihlallerin varlığı halinde ise bu durumun yargı organınca tespiti halinde, basit 

(şekli) değerlendirme yasağı söz konusudur
141

.  

Belçika hukukuna göre ise vergi inceleme elemanları tarafından doğrudan 

veya dolaylı olarak hukuka aykırı yollarla elde edilen deliller kabul edilmemekte ve 

ek gelir vergisi tarhiyatına dayanak yapılamamaktadır
142

. Örneğin vergi denetim 

elemanının işyerinde arama yaparken el koyduğu deliller geçersizdir; çünkü denetim 

elemanının işyerinde yalnızca teftiş yetkisi bulunmakta, el koyma yetkisi 

bulunmamaktadır.  

3.1.4.1.2. Hukuka Aykırı Delillerin Sınıflandırılması 

Hukuka aykırı deliller, delilin elde edilmesine ve ileri sürülüp 

değerlendirilmesine ilişkin olmak üzere iki ana başlıkta incelenmektedir. Ortada bir 

delil yasağı var ise, doğal olarak yasak konusunun ileri sürülebilmesi, 

kullanılabilmesi ve hukuki sorunun çözümüne temel alınıp değerlendirilebilmesi 

olanaksızdır
143

. Görüldüğü üzere bu sınıflandırma, hukuka aykırı delillerin etkisine 

ilişkindir.  

Bir diğer sınıflandırma ise; delil türleri, delil konusu, delil aracı/kaynağı ve 

delil yöntemi bakımından hukuka aykırı delillerin incelenmesidir. 

3.1.4.1.2.1. Delil Türü, Konusu ve Aracı Bakımından 

Hukuk kurallarında belirli delil türlerinin ileri sürülmesinin yasaklanması söz 

konusu olabilir. Vergi hukukunda delil serbestliğine ilişkin kısıtlamaları yukarıda 

incelediğimizden bu konuda açıklamalarımıza atıfta bulunmakla yetineceğiz. 

Konusu ya da içeriği nedeniyle yasaklanan deliller “delil konusu yasakları” 

kapsamındadır. Örneğin, CMK m.47 devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklığı 

yasaklamıştır.   
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Özel yasaların sağladığı haklar çerçevesinde yapılan "servet bildirimlerinin" 

de vergi incelemelerinde delil olarak kullanılması mümkün değildir. Ancak 

yükümlülerin harcamaları, servetlerinin denetlenmesi suretiyle haklarında araştırma 

yapılması her zaman mümkündür
144

. 

5811 sayılı Kanun’un 3'üncü maddesinde ya da 2995 sayılı Kanun’un 5'inci 

maddesinde olduğu gibi inceleme süresinin özel olarak süre veya konu açısından 

(servet bildirimleri) sınırlanması da mümkündür. Bu durumda söz konusu dönemlere 

ya da konulara ilişkin delil toplanması mümkün olmayacaktır
145

.  

Delilin elde edildiği kaynak ya da araç hukuka aykırı bulunduğundan 

yasaklanan deliller “delil aracı ya da kaynağı” yasaklarıdır. Vergi hukukunda 

“vergiyi doğuran olay ile doğal ve açık bir ilişkisi bulunmayan tanıkların” delil 

aracı/kaynağı olamayacağı daha önce belirtilmişti. Ayrıca belirli kişilerin 

tanıklıktan/bilgi vermekten çekinebileceği durumlar söz konusudur. Örneğin, 

tanıklıktan çekinme ile ilgili hüküm getiren CMK m.45, avukat, hekim vb. kişilerin 

meslek ya da sürekli uğraşları nedeniyle tanıklıktan çekinmelerini, CMK. m.48 ise 

kendisi ya da yakınları aleyhine tanıklıktan çekinmeyi düzenlemektedir. Dolayısıyla 

tanıklıktan/bilgi vermekten çekinme hallerinin hatırlatılmaması halinde söz konusu 

beyan/bilgi hukuka aykırı olacaktır. 

Bu bağlamda yasal dayanağı bulunmayan bir delil aracı olarak “kod listeleri” 

uygulamasından bahsedilmesi de gerekecektir. 

Danıştay içtihatlarında da isabetli olarak belirtildiği üzere, yükümlülerin 

çeşitli nedenlerle “kod listelerine”, “özel esaslara tabi mükellefler listesine” alınması 

gibi uygulamaların yasal bir dayağı bulunmadığı, Anayasa’da yer alan temel hak ve 

özgürlüklere aykırı olduğu isabetli olarak tespit edilerek, kod listesine alınma 

işlemleri iptal edilmektedir
146

.  
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3.1.4.1.2.2. Delil Yöntemleri (Delillerin Elde Edilmesi Yolları) 

Bakımından 

Vergi hukukunda delilin yükümlünün temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmek 

suretiyle elde edilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda gerek hukuka aykırı yöntemle 

elde edilen bulgu, gerekse bu bulgu vasıtasıyla elde edilen diğer bulgular, “delil” 

olarak değerlendirilemeyecektir. 

CMK m.148’de temel hak ve özgürlüklere aykırı biçimde delil elde etme 

yasaklarına ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre, “şüphelinin ve sanığın 

beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, 

işkence, ilaç verme, yorma, aldatma, cebir ve şiddette bulunma, bazı araçları 

kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz; yasaya aykırı bir 

menfaat vaat edilemez; bu suretle elde edilen ifadeler rıza olsa dahi delil olarak 

değerlendirilemez.” 

Kanımızca bu yasak eylemler, temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğinden, 

vergi hukuku açısından da geçerlidir. Bu şekilde elde edilen bulgular, vergi 

hukukunda da delil sayılamayacaktır. 

Diğer bir deyişle vergi yükümlüsü ve 3.kişiler nezdinde toplanan bilgi ve 

beyanlar, ancak bu kişilerin özgür iradesine dayanmaları halinde delil olarak 

kullanılabilecektir.  

Aynı şekilde vergisel aramanın yapıldığı işyerinde şiddet kullanılması ve 

onur kırıcı tüm davranışlar neticesinde elde edilen veriler de hukuka aykırı bulgu 

olarak kabul edilmelidir. Burada ihlal edilen hak bir başka hukuki yarara/konuya 

ilişkin olsa da sonuç değişmeyecektir
147

.  

Arama kararının yargıcı yanıltarak, gerçekte olmayan şüphe sebepleri var 

gösterilerek alınmış olması halinde de sonuç aynı olacaktır
148

.  

Delil yönteminin hukuka aykırı olması durumunda da “uzak etki” söz konusu 

olacak, hukuka aykırı yöntemle elde edilen diğer bulgular da hukuka aykırı 
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sayılacaktır. Örneğin mahkemece ya da gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle 

Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmiş arama kararı bulunmaksızın yapılan 

aramanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, aramada ele geçen eşyanın da yasak 

delil niteliğinde olduğuna dolayısıyla bu delile dayanarak mahkûmiyet hükmü 

kurulamayacağına karar verilmiştir
149

. Hukuka aykırı aramada elde edilen bir 

belgeden hareketle alınan tanık beyanı da bu beyanın alınmasına neden olan 

bulgunun hukuka aykırı olması nedeniyle hukuka aykırıdır. 

Yoklamanın hukuka aykırılığı iddiası bakımından, Danıştay 9.Dairesi, el 

defterlerinin alınması sırasında yoklama fişi mahiyetinde hazırlanan tutanağın, 

davacının imzadan imtina etmesi üzerine VUK m.131 uyarınca, polis, jandarma, 

muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzatılmadığını tespit ederek, vergi 

idaresinin el koyma işlemini usulüne uygun olarak gerçekleştirdiğini ispat 

edemediğini belirterek, vergi mahkemesinin kararını bozmuştur
150

.  

Bir diğer örnek, CMK’da sınırlı olarak sayılan suçlar bakımından belirlenen 

koşullar çerçevesinde uygulanabilecek bir yöntem olan, VUK’ta yer alan delil elde 

etme yöntemlerinden biri olmayan “iletişimin denetlenmesi” yöntemidir. 

Vergi hukuku açısından böyle bir yöntemin uygulanabilmesi verginin 

yasallığı ilkesi gereğince ancak açıkça yasada düzenlenmesi halinde mümkündür. 

Vergi idaresi ancak yasa ile kendisine tanınan yöntemlerle yükümlüleri 

denetleyebilir.  

Yükümlü delil yönteminin hukuka aykırı olduğu iddiasında bulunabilirse de, 

iddia inandırıcı bulunmalıdır. Örneğin bir yükümlü şirketin işyerinde komisyon 

karşılığı fatura düzenlendiğine yönelik tespitlerin varlığı karşısında, şirket 

çalışanlarından birinin de mali şubede bu yönde ifade vermesi, ardından bu ifadelerin 

baskı altında alındığını ve korktuğundan mahkemede de aynı ifadeyi tekrarladığını 

beyan etmesi vergi mahkemesince dikkate alınmamıştır
151

. 
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  Yrg.7.C.D., E.2013/16628, K.2014/22302, 24.12.2014. 
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  Dnş.9.D., E.2005/2169, K.2007/364, 13.02.2007. 
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 Dosyadaki bilgi ve belgelerden, yükümlü şirket adına fatura düzenleyen ...'un işyerinde yapılan 
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Israr kararı verilmesi üzerine Danıştay VDDK., teslim alınan belgelerin 

mühürlendikten sonra davacıya teslim edildiğinin saptandığı tutanağın hem yetkililer 

hem de davacı tarafından imzalanmış olduğunu belirtmiş, davacının defter ve 

belgelerinin bilgisi dışında çekmecelerinin karıştırılarak alındığı iddiasını, olay 

akabinde bu durumun herhangi bir mercie şikayet edilmediğinden güvenilir 

bulmamış, olayda “inceleme” söz konusu olduğundan, VUK’un yoklama ile ilgili 

131’inci maddesindeki usule uyulmasının gerekli olmadığı gerekçeleriyle ısrar 

kararını hukuka uygun bulmuştur
152

.  

Görüldüğü üzere bu karar, olaydaki denetim yolunun inceleme yolu olması 

nedeniyle, yoklama yoluna ilişkin usule uyulmamasının hukuka aykırı olmadığını 

belirtmektedir. Karar’da eleştirilmesi gereken husus ise denetim yolunda bir hukuka 

aykırılık yapılması halinde o sırada bu durumun ilgili mercilere şikayet 

edilmemesinin, daha sonra yargılamada öne sürülmesini engellemiş olmasıdır. 

3.1.4.1.3. Hukuka Aykırı Bulguların Delil Olarak 

Değerlendirilmesinin Yargısal Denetimi 

Vergi yargılamasında hukuka aykırı bulguların delil olarak 

değerlendirilmesinin sonuçları belirlenmiş değildir. Oysa örneğin ceza hukuku 

                                                                                                                                                                     
aramada muhtelif firmalar adına bastırılmış fatura ve sevk irsaliyeleri, tahsilat makbuzları ve 

kaşeler ele geçirildiği, ..., ... ve işçi ...'nin Mali Şube Müdürlüğünde komisyon karşılığı fatura 

düzenlediklerini beyan ve ifade ettikleri ve bu beyanları mahkemede de aynen kabul ettikleri, ...'un 

vergi inceleme elemanına verdiği ifadesinde satışlarının gerçek olduğu ve komisyon karşılığı 

fatura düzenlemediğini beyan ettiği ve Mali Şubedeki ifadelerin baskı altında alındığını ve 

korktuğundan mahkemede de aynı ifadeyi tekrarladığını beyan ettiği, işyerinde 3 adet taşlama 

makinası, büro malzemeleri ve telefon bulunduğu, işyerinin 90 m2 olduğu KDV beyanlarının 

yüksek olmasına rağmen çok düşük miktarlarda ödenecek vergi çıktığı, 1995 ve 1996 yıllarında 

beyan ettikleri karın sermaye ve işyeri büyüklüğü ile orantılı olmadığı, metal ve inşaat 

malzemeleri ticareti yaptığı görünen ...Ltd. Şti.'nin ise bilinen adreslerinde arandığı halde 

bulunamadığı, 1996 ve 1997 yıllarında defter tasdik ettirmediği ve belge basımı için başvurusu 

olmadığı, KDV beyannamelerinde yüksek tutarlı matrah beyan ettiği, ancak tahakkuk eden 

vergileri ödemediği hususlarının inceleme raporu ile tespit edildiği anlaşılmaktadır. 

      Yukarıda yer alan tespitlerin değerlendirilmesinden ...ve ...Ltd. Şti. tarafından yükümlü şirkete 

düzenlenen faturaların gerçek bir mal teslimine dayanmadığı ve muhteviyatı itibariyle sahte ve 

yanıltıcı olduğu, sözü edilen faturalar üzerinde gösterilen KDVnin ödenmediği halde haksız yere 

indirim konusu yapıldığı sonucuna varıldığından, bu faturalara ilişkin olarak salınan kaçakçılık 

cezalı KDVni kaldıran Mahkeme kararında isabet görülmemiştir (Dnş.9.D., E.2002/5058, 

K.2004/5856, 25.11.2004). 
152

  Dnş.VDDK, E.2007/493, K.2008/754, 26.12.2008. 
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açısından, kovuşturma sonunda hükmü veren mahkemenin gerekçeli kararda dosya 

içerisindeki hukuka aykırı delilleri ortaya koyması gerektiği yönünde açık bir hüküm 

bulunmaktadır. (CMK m.230/1-b). Diğer yandan öğretide hukuka aykırı yöntemle 

elde edilen delilin mahkeme tarafından hüküm verilirken kullanılıp 

kullanılamayacağının ayrı bir mesele olduğu, her somut olayda değerlendirilmesi 

gerektiği ve mahkemenin takdir yetkisi kapsamında olduğu da belirtilmiştir
153

. 

Bir görüşe göre mahkemenin dava konusu işlemin, eylemin ya da 

eylemsizliğin ispatına ilişkin incelemeye girmeden önce taraflarca sunulan delillerin 

hukuka uygun olup olmadığını denetlemesi, hukuka aykırılığın belirlenmesi halinde 

de o bulguyu inceleme dışı bırakarak dosyada ayrı bir kısma koyması uygun 

olacaktır
154

. Yargıcın, dosyada duran hukuka aykırı delilden etkileneceği endişesi ise, 

kararın mantıklı ve hukuki bir gerekçeye dayanması zorunluluğu karşısında pek de 

haklı bulunmamaktadır
155

.  

Bir diğer görüş ise, bir bilginin dosyada bulunduğu sürece, vicdani delil 

sistemini kabul eden yargılama sistemlerinde son tahlilde duygu sezi ve gözlemleri 

ile hareket edecek olan değerlendirme makamının, bu bulgudan etkilenebileceği, 

böyle bir olasılığının varlığının dahi, Anayasa’nın 38.maddesi ile getirilen ilkenin 

kabul edilişindeki evrensel mantığı ortadan kaldırabileceği yönündedir
156

. 

Vergi hukukunda bu gibi bulguların dosyada yer alması gerektiği yönünde bir 

hüküm bulunmamaktadır. Bizim görüşümüz de, hukuka aykırı bulgunun serbestçe 

değerlendirildiği ve vicdani kanaatin ispat ölçüsü olduğu vergi yargılaması 

bakımından yargıcın kanaatinin etkilenmesi, dolayısıyla hukuka aykırı delilin kararı 

etkilemesi olasılığına karşı bu bulguların dosyadan çıkarılması gerektiği yönündedir. 

Kanımızca, İYUK’un 16’ıncı maddesi’nin 5’inci fıkrası gereğince işlem dosyasının 

aslı veya onaylı örneğinin idarenin savunması ile birlikte alınması sonrasında 

                                                           
153

  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1424. 
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 AKYÜREK, a.g.e.,s.79; KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1481. Aksi yönde ŞEN, 

a.g.e., s.206 vd.  
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 CENTEL, ZAFER, a.g.e.,,s.699 
156

 KAŞIKÇI, a.g.e.,s.186 
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dosyada bulunan delillerin hukuka aykırı yollarla elde edilmiş bulgu niteliğinde olup 

olmadığı denetlenmeli, bu nitelikteki bulgular dosyadan çıkarılmalıdır. 

 “Hukuka aykırılık” vergi yargılaması hukuku bakımından bir temyiz 

nedenidir. “Hukuka aykırı bulguların delil olarak değerlendirilmesinin, “hukuka 

aykırılık” kapsamında olduğu açıktır. Yani bir delilin hukuka aykırı olup olmadığı ve 

vergi yargılamasında kullanılıp kullanılmadığı, istinaf aşaması yanında temyiz 

aşamasında da hukuka uygunluk denetiminin kapsamına girmektedir. Bu durumda 

hukuka aykırı bulguların delil olarak değerlendirilerek karara dayanak olması; istinaf 

aşamasında kararın kaldırılmasını ve işin esası hakkında yeniden karar verilmesini, 

temyiz aşamasında ise kararın bozulmasını gerektiren bir hukuka aykırılık olarak 

dikkate alınmalıdır
157

. 

Danıştay’ın, özellikle eski tarihli kararları, vergi idaresinin hukuka aykırı bir 

biçimde delil elde etmesi söz konusu olduğunda, bu delillerin dayanak tutulduğu 

işlemleri, aykırılığın ayrıca hak ihlali oluşturup oluşturmadığından veya şekli ya da 

maddi olmasından bağımsız olarak, iptal edilmesi gerektiği yönündedir. Örneğin bir 

kararda “özel hayatın gizliliğine istisna getiren aramada, kesin olarak yasal kurallara 

uyulması gerektiği, aksi davranışın vergi ve cezanın terkinini sonuçlayacağı” hükme 

bağlamıştır
158

. 

Keza, vergi incelemesinin işyerinde yapılması temel kuralına aykırı olarak, 

defter ve belgelerin ibrazının istenmesi hukuka aykırı bulunarak, re’sen tarh sebebi 

olarak kabul edilmemiştir
159

.   

Görüldüğü üzere, hukuka aykırı delillere ilişkin Anayasal düzenlemenin 

varlığından önce dahi Danıştay, hukuk devleti ilkesine uygun olarak, herhangi bir 

hukuka aykırılık içeren yöntemle elde edilen delillere dayanan işlemleri hukuka 

aykırı bulmuştur. 
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  Ersan ŞEN, Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu, Beta, 

İstanbul, 1998, s.13-14. 
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  Dnş.4.D., E.1974/10184- 1974/2171, 25.05.1974. 
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 Örneğin bkz. Dnş.4.D.,E.1999/350, K.1999/3959 ve 10.11.1999; Dnş.4.D., E.1993/2661, 

K.1994/4051, 30.6.1994. 
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Diğer yandan bu dönemde de kimi Danıştay kararlarında mahkemenin olayın 

gerçek mahiyetini belirlemiş olması koşuluyla, vergi incelemesinde yapılan 

usul/şekil hataları, tarhiyatın iptalini gerektirecek nitelikte bulunmamıştır:  

Davacı yükümlünün defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediği 

belirtilerek inceleme elemanınca, 1989 yılı gelir vergisi beyanındaki rakamlardan 

hareketle matrah farkı bulunmuş ve tarhiyat yapılmıştır. Davacı defter ve belgelerinin 

incelemeye ibraz edildiğini fakat defter ve belgeleri alışta ve geri verişte tutanak 

düzenlenmemesi sebebiyle bu belgelerin ibraz edildiğinin ispatlanamadığını ileri 

sürmüştür. Bu iddialar üzerine vergi mahkemesince ibraz edilen defter ve belgeler 

üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi ile davacının gerçek gelirinin beyan 

edilmediği saptanmıştır. Bu nedenle olayda re'sen tarh nedeni bulunmadığını kabul 

ederek tarhiyatın kaldırılmasına olanak bulunmamıştır. Bilirkişi raporu hakkındaki 

davacının itirazları göz önünde bulundurularak yapılan yeni incelemede de davacının 

vergiye esas olacak gerçek gelirinin incelemeyle saptanandan daha fazla olduğu 

tespit edildiğinden tarhiyat yerinde görülmüştür. 

Davacı mahkeme kararını temyiz etmiş, bilirkişi raporuna itirazlarını 

tekrarlamış ve bazı konuların eksik araştırıldığını belirtmiştir. Söz konusu iddialar 

Danıştay’ca da bilirkişi raporuyla verilen sonucun değişmesini ya da yeni konuların 

araştırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmamıştır. Bilirkişi incelemesiyle saptanan 

durum ortadayken vergi incelemesine başlanması sırasında yapılan usul hatalarının, 

gerçek duruma göre belirlenen verginin kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olduğu 

kabul edilmemiştir
160

. 

Anayasa değişikliği sonrasında verilmiş kararlarında da konuya ilişkin bir 

birlik bulunduğu söylenemeyecektir. Kimi kararlarında Danıştay, usuli-maddi ayrımı 

yapmaksızın hukuka aykırılığı titizlikle inceleyip saptamış ve ilgili vergisel işlemi 

iptal etmiştir
161

. 
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  Dnş.4.D., E.1992/2665, K.1994/344, 25.01.1994. 
161

  DVDDK, E.2002/275, K.2002/411, 8.11.2002: “Defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen 

yükümlünün işyerinin incelemeye müsait olduğunu idareye bildirmesine rağmen dikkate 

alınmayarak yapılan tarhiyatta yasaya uygunluk bulunmadığı. 
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Danıştay’ın açıkça “hukuka aykırı bulguların delil olarak 

kullanılamayacağını” belirttiği bir kararından da örnek vermek mümkündür. 

Danıştay 9.Dairesi’nin söz konusu kararına göre, davalı idare tarafından uyuşmazlık 

konusu matrah farkına esas teşkil eden el defterlerinin davacının işyerinde usulüne 

uygun olarak ele geçirildiği iddia edilmekte ise de, idarece yoklama fişi mahiyetinde 

hazırlanan tutanağın davacının imzadan imtina etmesi üzerine VUK’un 131.maddesi 

kapsamında polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imza 

ettirilmediği, bu durumda davacının el defterlerinin Yasa ve tebliğ hükümlerinin 

öngördüğü usul çerçevesinde ele geçirildiği hususunda idare tarafından bir kanıt ileri 

sürülemediği görülmüştür. Anayasa’nın 38’inci maddesinde yer alan, kanuna aykırı 

olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği yolundaki hüküm 

karşısında, kanuna aykırı olarak elde edilmiş olan el defteri esas alınarak yapılan 

cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık görülmemiştir
162

.  

Yapılan incelemeyi sakatlayan ya da eksik kılan “esasa ilişkin hukuka 

aykırılıklar”  ise her halde tarhiyatın iptal edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Örneğin 

salt belgeyi düzenleyenler hakkında yapılan tespitlere dayanılarak yapılan 

incelemelere dayanarak belgeyi kullananlar hakkında yapılan tespitler “yasanın 

aradığı koşullara aykırı” olarak nitelendirilerek tarh işlemi hukuka aykırı 

bulunmaktadır
163

. Bu konuyu delillerin “yeterli ve somut” olması gerektiği 

yönündeki tespitlerimiz kapsamında inceleyeceğiz. 

                                                           
162

  Dnş.9.D., E.2005/2167, K.2007/364, 13.02.2007. 
163

  Fatura düzenleyicileri hakkında emniyet müdürlüğünce yapılan soruşturmaya dayanak olmaktan 

öte bir tespit içermeyen tarhiyata karşı açılan davada davacı Kurum, gerek söz konusu 

malzemelerin gerekse işçiliğin, KDVnin ödendiğini, esasen fatura düzenleyenlerin bu mal ve 

hizmeti içeren beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verdiklerini belgeleyen 

tahakkuk fişlerini görmeden ödeme yapmadıklarını ileri sürmüş ve tahakkuk fişi örneklerini 

dosyaya sunmuştur. 

      İnşaat taahhüt işi yapan davacı kurumun ilgili dönemlerde yürütülen tatil köyü inşaatında 

kullanıldığı inceleme elemanı tarafından da kabul edilen malzeme ve içilik faturalarının gerçek bir 

emtia hareketine dayanmadığı konusunun yeterli ve yasanın aradığı nitelikte bir inceleme ile 

saptanmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. 

      Fatura düzenleyicileri adına tahakkuk eden verginin vergi idaresince izlenmesi ve yapılan bu 

beyanın doğruluğunun araştırılması gerekirken, idarece bu hususta da somut bir tespit ve 

değerlendirme yapılmamıştır. Bir tacirden beklenen özeni gösterdiği anlaşılan davacının KDV 

indirimleri kabul edilmeyerek uygulanan tarhiyata karşı açılan davanın reddi yolundaki ısrar 

kararında hukuka uygunluk görülmemiştir. Dnş.VDDGK, E.1996/366, K.1998/100, 22.05.1998. 
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Yargıtay ise süregelen içtihatlarında, yasal koşullara aykırılık taşıyan vergi 

incelemelerini genellikle hukuka aykırı olarak nitelendirmiş, söz konusu hukuka 

aykırılığı bozma sebebi kabul etmiştir
164

. 

3.1.4.2. GERÇEKLİK 

Delillerin gerçekliği, onların iç dünyamızın değil, elle tutulabilen dış 

dünyamızın bir parçasını oluşturması ve böylece duyularımızla öğrenilebilmesidir
165

. 

Varsayımların, gerçekliği tartışılır nitelikteki bulguların, kanıtlanmış sayılması 

mümkün değildir. Delil, mutlaka aydınlatmaya çalıştığı olayın tamamına veya bir 

parçasına ilişkin bir gerçeği yansıtmalıdır. 

Vergi hukukunda bu özellik VUK’un 3’üncü maddesinde “gerçek mahiyetin” 

ispat ölçüsü olarak kabul edilmesiyle özel olarak belirlenmiş durumdadır. 

Bu bağlamda vergi idaresinin vergilendirme sürecinde varsayımlara ya da 

soyut kanaatlere dayanması hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Beyanların, yasal 

                                                           
164

 “Vergi incelemesi esas itibarı ile incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. Buna iki istisna 

getirilmiştir. Birincisi; mükellef veya vergi sorumlularının dairede inceleme yapılmasını 

istemeleri, diğeri ise, işyerinin elverişli olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi hallerin bulunması 

ve bunun tespit edilmesidir. Olayımızda, mükellefin dairede inceleme yapılması konusunda 

herhangi bir isteği bulunmadığı gibi, idarenin işyerinde incelemeyi yapmasını imkansız kılan 

durumları da önceden saptamadığı görülmüştür. Bu itibarla, 213 sayılı Yasa’nın 14. Maddesi 

uyarınca yapılan tebliğ, aynı yasanın 139. maddesi koşullarına uygun bulunmadığından sanığa 

yüklenen suçun kanuni unsurları olayda oluşmamıştır. Direnme kararı usul ve yasaya uygun 

olduğundan onanmasına karar verilmelidir…” (Yar.C.G.K. E.1988/6-94, K.1988/122, 

21.03.1988); “…Dosya incelendiğinde yapılan denetim sonucu düzenlenen tutanakta evrak ve 

belgelerin belirlenen sürede vergi kontrol bürosuna ibrazının istendiği sanığa bundan başka 

tebligat çıkarılmadığı gibi mahkemece de başka bir araştırma yapılmadığı görülmüştür…213 sayılı 

Yasa’nın 346/6. Maddesi yoluyla mahkumiyete hükmedilebilmesi için sanıklara aynı Yasa’nın 14, 

94 ve 139. Maddelerine uygun tebligat yapılmasına rağmen defterlerin ibraz 

edilmemesi…gerekmektedir. Olayda gizleme suçunun yasal unsurları bulunmadığı gibi 344/1. 

Maddede yer alan eylemin sübut bulup bulmadığı konusunda araştırma yapılmadan eksik 

soruşturma ile mahkumiyet kararı verilmesi…bozmayı gerektirmiştir…” (Yar.9.C.D., 

E.1999/1236, K.1999/1202, 15.06.1999) “…Mobilyacılık yapan sanığın işyerinde inceleme 

yapılmasının hangi nedenlerle mümkün olmadığı açıklanıp, 213 Sayılı Yasa’nın 139. Maddesinde 

belirtilen istisnai durumların söz konusu olup olmadığı araştırılmadan mücerret maliyenin 

gerekçesiz yazısına dayanılmak suretiyle eksik soruşturma ile hüküm tesisi…hükmün bozulmasını 

gerektirmiştir…” (Yar.9.C.D., E.1993/4720, K.1993/176, 20.12.1993 
165

  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1328. 
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defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı hususu, varsayımlar ya da kanılarla değil, 

maddi veriler ve bulgularla ortaya konulmalıdır
166

.   

Somut maddi olayın saptanması aşamasında, gerçekleşmiş olan somut maddi 

olay değiştirilemez ya da yerine varsayımsal bir olay ikame edilemez. “Vergiyi 

doğuran olayı değiştirme yasağı” olarak da adlandırılan bu kural, hangi nedenle 

olursa olsun vergi normunun uygulanma sürecinde somut maddi olaya ilişkin 

fotoğrafta yer alan görüntünün tamamının veya bir kısmının yok sayılmasını ya da 

fotoğrafta yer almayan bazı görüntülerin fotoğrafa eklenmesini engellemektedir
167

.  

Danıştay kararlarına göre de vergi idaresinin tespitlerinin varsayım ve 

kanaatlere dayalı değil, maddi ve somut delillere dayalı olması gerekir
168

. 

Bu bağlamda örneğin bir kısım alıcıların beyanlarının tüm satışlar 

bakımından geçerli sayılarak vergilendirme yapılması
169

, kaybolan fatura cildinin 

                                                           
166

  Mahmut KAŞIKÇI, Vergi Hukukunda Arama Koruma Önlemi, İstanbul, Ethemler, 2007, s.182 
167

  AKKAYA, a.g.e.,  s.78. 
168

  Örneğin bkz. “Varsayıma dayalı ortalama kâr haddine dayanılarak matrah farkı bulunması hukuka 

aykırıdır”. Dnş.VDDGK, E.2000/237, K.2000/375, 17.11.2000) 

     Yükümlünün KDV indirimi konusu yaptığı alışlarına ilişkin faturaları düzenleyen şirketler 

nezdinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen verilerden sahte fatura düzenledikleri 

konusunda kuşkular bulunmakta ise de, düzenledikleri tüm faturaların sahte olduğu diğer bir 

deyişle sahte fatura komisyonculuğu yaptıkları yönünde bir tespit bulunmamaktadır. Anılan 

şirketlerin davacı adına düzenlediği faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu 

hususunun açık ve somut bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen 

tespitlerde, beyannameleri verdiği, faturalarının anlaşmalı matbaaya bastırdığı anlaşılan, K. Demir 

Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin faaliyetinin olup olmadığı, işyerinde ticari emtiasının 

bulunup bulunmadığı hususlarında, ihtilaflı yılda yapılmış yoklamaların bulunmaması, bunun 

yanısıra Tasfiye Halinde M. Metal Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen 

yoklama tutanaklarının incelenmesinden, şirketin faaliyetine devam ettiği, işyerinde alım satımını 

yaptığı emtianın bulunduğu ve işçi çalıştırdığının görülmesi karşısında, anılan şirketlerin davacı 

adına düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna varılması varsayıma dayalı bir yaklaşım 

olacaktır. (Dnş.9.D., E.2008/3445, K.2009/1801, T.16.4.2009) 

      İstanbul 5.Vergi Mahkemesi,  hurda metal ticareti sektöründe içerik itibariyle gerçeğe aykırı fatura 

kullanımının yaygınlığının ileri sürülerek davacının 2002 yılı defter ve belgelerinin incelenmek 

üzere istenilmesine karşın ibraz edilmemesi üzerine tarh dosyasında yapılan incelemeyle, 

yükümlünün işyerinin durumu, demirbaşının, işçisinin bulunmaması gibi hususlar dikkate alınarak 

beyan edilen satış tutarına bu koşullarla ulaşılmasının ticari teamüllere uygun olmadığı bunun da 

komisyon karşılığı düzenlenen içerik itibariyle gerçeğe aykırı faturadan elde edilen gelir olduğu 

görüşüyle matrah farkı bulunmasını, bu durumda yükümlünün sahte ve içeriği itibariyle gerçeğe 

aykırı faturaları komisyon karşılığı satarak gelir elde ettiği sonucuna varılmasını hukuka uygun 

bulmamıştır. Mahkeme’ye göre idarece yukarıdaki hususlarda karşıt inceleme yapılması 

gerekmekte olup, eksik inceleme ve varsayıma dayalı tarhiyat hukuka aykırıdır. (Dnş.4.D., 

E.2006/2008, K.2006/1670, 21.09.2006); Aynı yönde, Danıştay 4.D., 27.4.2000, 4246/1817, Dnş. 

4.D., E.2006/1742, K.2007/1408, 26.04.2007, Dnş.4.D., E.2006/2674, K.2007/563, 28.02.2007. 
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kullanıldığına ilişkin somut bir tespit yapılmaksızın tarh işlemi yürütülmesi
170

, salt 

fatura düzenleyenler hakkındaki tespitlerin davacının gerçeği yansıtmayan faturaları 

gider yazdığının ve bu faturalar dışında defterlere kaydedilmiş gider belgeleri 

bulunduğuna ilişkin bir saptama olmadan, hakediş tutarlarının belli bir oranının 

dönem matrahı kabul edilmesi
171

 varsayıma dayalı tespitler olduğundan, bu tespitlere 

dayanılarak yürütülen vergisel işlemler hukuka aykırı bulunmuştur.  

Vergi hukukunda “varsayımlara” dayalı ispat yasağının istisnasını, yasal 

karineler oluştururlar. Gerçekten yasal karineler vasıtasıyla, ispat konusu olayın 

yerine karine temelinin ispatlanması gerekli ve yeterli olmaktadır. Bu nedenle, vergi 

hukukunda kesin karinelere yer verilmemesi gerektiği yönündeki görüşümüzü daha 

önce belirtmiştik. Diğer yandan, yasada bir karineye yer verildiğinde, karine temeli 

artık “varsayım” olmaktan çıkmakta, aksi ispatlanmadığı sürece karine sonucunun 

gerçeğe uygun olduğu önceden kabul edilmiş olmaktadır. Ancak çalışmamızın 

                                                                                                                                                                     
169

  “Anlaşmazlık, teklif yılında satılan dairelerin alıcılar nezdinde yapılan mukabil inceleme 

sonucunda, ifadesine göre, defter kayıtlarının gerçek satış bedellerini yansıtmadığının ve defterde 

yazılı değerden fazla bedelle daire satın alındığının anlaşılmasından doğmuş bulunmaktadır. Bu 

hal, 213 sayılı Vergi Usul Yasanınun 30/4. maddesinde, defter kayıtları ve bunlarla ilgili 

vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, 

usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması hali olarak matrahın re’sen 

takdirini gerektirecek sebepler arasında sayıldığından ve olayda alıcı ifadeleri defter ve belgelerin 

gerçeğe uygun düzenlenmediğini gösterdiğinden, ikmalen yapılan tarhiyatla ilgili davanın 

incelenmesi sonunda dairemizin 23.2.1979 günlü ve 1979/460 sayılı kararıyla ifadeler maddi delil 

kabul edilerek tarhiyat onanmış bulunduğundan kayıt dışı bırakılan hasılatın tespiti için re’sen 

takdire gidilmesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.  

      Ancak inceleme elemanı, ifadesi alınan 6 alıcının ifadesine göre, 6 daire için açıktan 96.000 lira 

alındığının anlaşıldığı, bu durumda ortalama olarak daire başına 16.000 liralık meblağın kayıt dışı 

bırakıldığı varsayımı ile diğer 7 daire ve 2 dükkan için de (16.000 x 9)= 144.000 liranın kayıt dışı 

bırakıldığı sonucuna varmış ve tarhiyat da bu esasa göre yapılmışsa da inceleme raporunda, 6 alıcı 

dışındaki alıcıların da ifadesinin alınmak istendiği ancak elde olmayan nedenlerle alınamadığı 

yolunda bir kayıt bulunmadığı gibi, anılan bu satışlardan iki adedinin daire değil dükkân 

olduğunun anlaşılması ve ifadesi alınan alıcıların yarısının ifadesine göre de kayıt dışı bırakılan 

hasılatın daire başına 10.000 lira olduğunun görülmesi karşısında, her bir satış için 10.000 liranın 

kayıt dışı bırakıldığının kabulüyle 144.000 liralık matrah farkının 90.000 liraya indirilmesinin ve 

kaçakçılık cezasının da kusur cezasına çevrilmesinin hakkaniyete daha uygun olacağı sonucuna 

varılmıştır”. (Dnş. 4.D., E.1979/3238, K.1980/1690, 14.5.1980).  
170

  Dnş.VDDGK, E.1996/351, K.1997/92, 24.01.1997. 
171

  İnşaat taahhüt işi yapan yükümlünün gider kayıtlarına intikal ettirdiği kazı-dolgu ve nakliye 

faturalarının, yol içmesuyu ve altyapı inşaat yapımında kullanılması zorunlu olduğundan, aksi 

yönde bir tespit bulunmadıkça salt fatura düzenleyenler hakkındaki tespitlerin davacının gerçeği 

yansıtmayan faturaları gider yazdığını kanıtlayıcı nitelikte görülmediği, bu faturalar dışında 

defterlere kaydedilmiş gider belgeleri bulunduğuna ilişkin bir saptama olmadan, hakediş 

tutarlarının % 20'sinin dönem matrahı kabulü suretiyle yapılan tarhiyatta yasal isabet görülmediği 

hk. (Dnş.VDDGK, E.2000/61, K.2000/218, 09.06.2000). 
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2.bölümünde belirttiğimiz üzere vergi idaresinin esas görevi gerçek mahiyetin tespiti 

olduğundan, somut olayda karine temelinin tespiti ile yetinmemesini gerektiren 

durumlar varsa, bu tespitlerin de yapılması gerekir. 

Bir görüşe göre, bu yasağın diğer bir istisnasını peçeleme işlemleri 

oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, bu işlemlerde vergilemede gerçekleşen somut 

olay yerine varsayımsal somut maddi olay esas alınır
172

. 

Kanımızca peçeleme işlemleri yasada özel olarak düzenlenmediği, diğer bir 

deyişle bir işlemin “peçeleme” niteliği taşıdığı yasada bir karine yoluyla kabul 

edilmediği sürece peçeleme ile ilgili varsayımlara vergi hukukunda yer olmadığına 

kabul etmek gerekir. Hukuk devleti ve verginin yasallığı ilkeleri böyle bir yaklaşımı 

gerektirmektedir. Bu nedenle peçelemenin varlığı vergi idaresince ortaya 

konulmalıdır. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve örtülü 

sermaye kurumları ise yasada özel olarak düzenlendiğinden, idarenin yasadaki 

şartların varlığını, diğer bir deyişle karine temelini ispatlaması gerekli ve yeterli 

olacaktır. Bu konuya karineler ile ilgili açıklamalarımızda daha geniş biçimde yer 

verilecektir. 

3.1.4.3. AKLA VE MANTIĞA UYGUNLUK 

Delillerin akla ve mantığa uygunluğu, yargıca gerçeği gösterebilecek 

mahiyette olan ispat araçlarının delil olabileceğini ifade eder
173

. Bir başka deyişle, 

gerçeği akla ve bilime uygun olarak ifade edebilecek araçların delil olması 

mümkündür.  

                                                           
172

  A.e. AKKAYA böyle bir uygulamanın varlığına işaret etmekle birlikte; anayasal ilkelere aykırılık 

teşkil ettiğini, zira peçeleme işlemlerinde, taraf veya taraflarca seçilen işlem yerine ikame edilen 

varsayımsal işlemin vergilendirmede esas alınmasının, gerçekleşen olay yerine varsayımsal bir 

olayın ikame edilmesinin açık bir yasal dayanak gerektirdiğini belirtmektedir. 
173

  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1329. 
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Bu yaklaşım hukuk tarihi boyunca geçerli olmuştur. Nitekim Mecelle’nin 

74’üncü maddesine göre “kuruntunun değeri yoktur.
*
” Günümüz pozitif hukukunda; 

değil kuruntular, ihtimaller dahi kural olarak değersizdir
174

. 

Yemin delilinin vergi hukukunda kabul edilmemesi de kanımızca vergi 

hukukunda geçerli delillerin; somut, gerçekçi, akla ve mantığa uygun delillerin 

geçerli olması gereğinden ve “yemin” başlığı altında belirttiğimiz gerekçelerle yemin 

delilinin bu niteliklerinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 

Aynı şekilde bu nitelikleri taşımayan "vicdani kanaat" de delil olarak 

nitelendirilemez. Vicdani kanaate yanlış anlam vermek suretiyle onu delil haline 

getirmek yanlıştır. Kronolojik olarak vicdani kanaat, delillerin değerlendirilmesinden 

sonra oluşmaktadır
175

. Bu bağlamda vicdani kanaat ispat aracı değil, ispat ölçüsüne 

ilişkin bir kavramdır. 

3.1.4.4.  GÜVENİLİRLİK 

Delilin ve delil kaynağının güvenilirliği, temsil ettiği olayın gerçekleştiği 

andaki durumu gösterdiği konusunda şüphe doğurmaması anlamına gelir. Bir delilin 

ya da delil kaynağının güvenilir olup olmadığı somut olayın koşullarına göre 

değerlendirilecek ise de güvenilirliği etkileyecek kimi hususlardan söz etmek 

mümkündür. Ancak bunlar kesin kural getirmeyen, belirtildiği üzere somut olay 

bakımından tartışılması gereken hususlardır. Örneğin zaman bakımından davaya 

daha yakın olan delillerin değil, ispat edilecek maddi olaya daha yakın olan delillerin 

daha güvenilir olması beklenir. Zira delil olaya ne kadar yakınsa temsilî niteliği o 

kadar yoğundur
176

.  

                                                           
*
     Tevehhüme i’tibar yoktur. 

174
  İLHAN, a.g.e., s.67. 

175
  EREM, a.g.e., s.303. 

176
  KONURALP, a.g.e., s.10. 
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3.1.4.4.1. Güvenilirlik Ölçütü Bakımından Yazılı ve Sözlü 

Deliller 

Delilin güvenilirliğini ya da sağlamlığını delilleri değerlendiren makam 

araştırır ve belirler. Fakat yasakoyucu hangi ispat araçlarının delil olarak güvenilir 

olmadığını önceden kabul edebilir. Örneğin, yukarıda belirtildiği üzere yasakoyucu, 

vergiyi doğuran olayla doğal ve açık ilgisi bulunmayan tanık beyanlarına ve yemine 

güvenmemiştir. 

Yargılama makamı, sadece tarafların ortaya koyduğu delillerle yetinmeyecek, 

gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından, gerektiğinde re’sen delil toplayabilecektir. 

Bu çerçevede, mümkün olduğunca en iyi, güvenilir ve orijinal delile ulaşmaya 

çalışmak yargılama makamının olayı aydınlatmak bakımından görevidir.  

Yargıç, delillerin güvenilirlik derecesi hakkında, yaşam deneylerinin ortaya 

koyduğu değer hükümleri ile yani fiili karineler vasıtasıyla kanaat sahibi olur
177

.  

Aşağıda vergi davalarında sunulan ya da re’sen incelenen delillerin 

güvenilirlik ölçütü bakımından yapılan değerlendirmelere ayrıca yer verilecektir. 

Vergi hukukunda belge ve kayıt düzeni esas olduğundan; defter, kayıt ve 

belgeler birbirine zincirleme bir ilişki içerisinde bağlıdır. Bu durumda vergisel 

olaylar açısından usulüne uygun defter ve belgeler kural olarak güvenilir delil 

niteliğindedir. Nitekim yukarıda belirtildiği üzere yasakoyucu belirli olayların belirli 

belgelerle ispatını kurala bağlamıştır. Bu haller dışında da yazılı delillerin örneğin 

tanık beyanları gibi sözlü delillerden daha güvenilir kabul edildiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Yazılı delilleri daha güvenilir bulan yaklaşım vergi hukukuna özgü 

olmayıp, hukukun diğer alanlarında da geçerlidir.  

Zira delilin temsil ettiği olay genel olarak davadan önce ortaya çıktığından, 

uyuşmazlık öncesi deliller ispat gücü bakımından daha üstün kabul edilmekte, 

uyuşmazlık öncesi delilleri ise genellikle yazılı deliller oluşturmaktadır. Hukuki 

                                                           
177

  UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.165-166. 
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işlemlere ilişkin makbuz ve senetler, toplantı tutanakları, kolluk görevlilerince 

tutulan tutanaklar uyuşmazlık öncesi delillerin en tipiklerindendir. Ayrıca, vergi 

hukukunda bildirimler, tutanaklar vb. uyuşmazlık öncesi delillerdendir. Buna 

karşılık, ikrar uyuşmazlık sonrası ispat araçlarındandır. Uyuşmazlık öncesi delillerin 

üstünlüğü, bunların irade beyanlarını, tanık beyanlarını, emareleri ayrıntılarıyla 

birlikte belge olarak maddeleştirmeleri ve bu şekilde uyuşmazlık konusu hukuki 

ilişki veya maddi olayı bütünü ile karakterize edebilmeleridir. Örneğin tanığın 

zamanla uyuşmazlık konusu olayı unutması veya bilinçli olarak beyanını 

değiştirmesi olasıdır
178

.  

Ancak yazılı delil de somut olayda güvenilir bulunmayabilir. Örneğin bir 

belgenin sahte olup olmadığının tespiti mümkün değilse, ancak bu yönde bir şüphe 

varsa, güvenilir olduğu söylenemeyecektir. Bir Danıştay kararında davacı tarafından 

dosyaya sunulan ve uygulamanın başlatıldığı tarihten üç yıl önce bilgisayarla 

tutulduğu iddia edilen ancak hangi veri ortamında üretildiği, üretildiği koşullar, 

dayanakları ve güvenilirliğinin ne şekilde sağlandığı belirsiz kayıtların, VUK 

hükümlerine göre delil değeri taşımadığı sonucuna varılmıştır
179

.  

3.1.4.4.2. Güvenilirliği Konusunda Çelişki Bulunan Deliller 

Delilin güvenilirliği konusunda çelişkili bulunması dahi, söz konusu delilin, 

gerçek mahiyetin tespitinin amaçlandığı vergi hukukunda geçerli olmasını 

engellemelidir. Örneğin bir kararda, davacı tarafından ibraz olunan faturanın 

beyannamenin tescilinden sonraki 14.02.1995 tarihini taşıması, Alman vergi usul 

mevzuatına göre; faturada imza, kaşe veya seri numarası bulunması zorunluluğu 

                                                           
178

  Uyuşmazlık öncesi delil kavramı konusunda geniş açıklamalar için bkz. KONURALP, a.g.e., ,s. 

30-31. “Bir trafik kazasında, zarar gören, kaza yerinin ve arabanın “noter aracılığıyla” fotoğrafını 

çektirmiş, tarafların ifadelerini almış, tanık beyanlarını tespit ettirmişse, araçların çarpışma 

biçimini saptayan en önemli delil, muhtemelen, fotoğraf, haksız olduğu iddia edilen tarafın 

çelişkili ifadeleri ve sonrasında tanık beyanlarıdır. Tanık beyanlarının, mahkeme kanalıyla delil 

tespiti işlemi dışında alınması davanın tahkikat aşamasında söz konusu olacağından, 

uyuşmazlıktan sonra en az iki ya da üç ay geçmiş olacağından, zaman bakımından olayla arası 

açılmış olacak; delil değerini kısmen olsa zayıflatacaktır. Taraflar arasında uyuşmazlığın 

çözümüne etkili olabilecek bir delilin uyuşmazlığa zaman bakımından yakın zamanda belirlenmesi 

gerçeğe ulaşma anlamında önemlidir”. BAŞÖZEN, agm, (Çevrimiçi), 03.03.2015. 
179

  Dnş.VDDK, E.2013/274, K.2014/227, 09.04.2014. 
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bulunmadığının ve KDV iadesinde beyan esasına göre işlem yapıldığının, ancak 

lüzumu halinde kontrole başvurulduğunun belirtilmesi karşısında, davacı tarafından 

ibraz olunan belgeler de çelişkili bulunarak vergi mahkemesinin gümrük müfettince 

tespit edilen hususların çelişkili olması nedeniyle itibar edilemeyeceği yönündeki 

karar gerekçesi yerinde görülmemiştir
180

. 

Bir diğer olayda davacının, Vergi Dairesi Müdürlüğünce gönderilen beyana 

çağrı mektubunu tebellüğ eden eşinin, "mükellefin satış için semt pazarına çıktığını" 

belirtmesinin, davacının ticari faaliyetini terkedip köyde çiftçilikle uğraştığı 

yolundaki iddiasının (bize göre savunmasının) doğru olmadığını gösterdiği sonucuna 

varılmıştır
181

. Dolayısıyla davacının çelişkili savunması tarhiyatın hukuka 

uygunluğunun saptanmasında etkili olmuştur. 

3.1.4.4.3. Güvenilirlik Ölçütü Bakımından Mücbir Sebebin 

İspatına Yönelik Deliller 

Yükümlünün defter ve belgelerini mücbir sebep nedeniyle vergilendirme 

aşamasında ibraz edemediği iddiasına dayanak olarak sunduğu delillerin 

güvenilirliği, öteden beri yargısal içtihatlarda değerlendirilmektedir. Bu konuda 

halen somut bir ölçüt tespit edilemediği görülmektedir. 

Örneğin eski tarihli bir Danıştay kararına göre defterlerin zayi olduğunun 

kesin olarak ispatı gerekir, buna ilişkin gazete ilanı yeterli değildir
182

. Danıştay 

kararıyla mücbir sebebin ispatına ilişkin ölçü yükseltilmeye çalışılmış ancak defter 

ve belgelerin zayi olduğunun “kesin olarak” ne şekilde ispatlanmış sayılacağı hususu 

net olarak yanıtlanmamıştır. 

“Ağır hastalık” ve “ağır kaza” bakımından da ispat ölçüsünün gerek yargı 

kararlarıyla, gerekse konuya ilişkin vergi idaresini bağlayıcı nitelikteki 

düzenlemelerle yükseltildiği görülmektedir. Örneğin Maliye Bakanlığı’nın, ağır 

hastalık durumunun tevsiki için ibraz edilen raporlarla ilgili olarak çıkardığı 1986/9 
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  Dnş.7.D., E.1999/69, K.2000/1970, 14.06.2000. 
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  Dnş.7.D., E.2000/6812, K.2002/779, 27.02.2002. 
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  Dnş.5.D., E.51/263, K.51/2751, 16.10.1951. 



320 

 

Sayılı VUK İç Genelgesi’ne göre; hastanelerden (özel hastaneler dâhil) alınan 

raporlarda vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır 

hastalığın söz konusu olup olmadığı İl Sağlık Müdürlüklerine veya raporu tanzim 

eden hastane başhekimliklerine yazı ile, hastaneler dışındaki resmi sağlık 

kuruluşlarınca (sağlık ocağı gibi) verilen raporların, vergi ödevlerinin yerine 

getirilmesine engel olacak derecede ağır olup olmadığı hakkında ise sağlık 

müdürlüklerine yazı ile sorulması gerekmektedir. Bu Genelge’nin sonunda, özel 

doktor raporlarının ağır hastalık halinin tespitinde idarece kabul edilemeyeceği 

belirtilmiştir
183

. 

Konu ile ilgili bir Danıştay kararında ise ağır hastalık nedeniyle özel 

doktordan alınan raporun geçerliliği, raporun doktorların tutmak zorunda oldukları 

protokol defterine kayıtlı bulunduğunun ve muayene ücretine ait serbest meslek 

makbuzunun varlığının kanıtlanması yoluyla mümkün bulunmaktadır
184

.  

Adli yargı mercilerince verilen “zayi kararı/belgesi” dahi daha önce 

belirtildiği üzere Danıştay kararlarında “takdiri delil” olarak nitelendirilmektedir. 

Bunun nedeni zayi kararlarının çekişmesiz yargı kararları olup, bir durumu, yargı 

yeri aracılığıyla ve tespiti istenen şekliyle saptaması olarak gösterilmiştir. Zayi 

kararı, çekişmeli yargıda tespiti isteyen tarafından delil olarak sunulması halinde, 

yargı yerlerinin; tespiti ve dayanaklarını incelenen davaya etkisi yönünden diğer 

tarafın iddialarını da gözeterek değerlendirmesine açık olan “takdiri” 

delillerdendir
185

. 

Bu bağlamda, zayi kararının varlığına rağmen, vergi mahkemesi mücbir 

sebebin varlığı iddiasını yeniden değerlendirebilmektedir. 

Kanımızca ticaret mahkemesinden alınmış zayi kararının varlığı halinde, 

vergi mahkemesi karara konu olan maddi olayların varlığını kabul etmeliyse de söz 

konusu maddi olayın/olayların “mücbir sebep” olarak nitelendirilip 
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  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 1986/9 sayılı VUK İç Genelgesi. 
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  Dnş.7.D., E.1986/1856, K.1988/896, 29.03.1988. 
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  Dnş. VDDK, E.2008/711, K.2009/195, 17.04.2009. 
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nitelendirilemeyeceğini inceleyebilecektir. Bu bağlamda mahkemenin mücbir sebep 

iddiasının güvenilirliğini de değerlendirmesi mümkündür.  

Vergi mahkemesinin idarenin yükümlünün mücbir sebep iddiasını kabul ettiği 

hallerde de bu durumu ayrıca değerlendirmesi mümkündür. Çünkü bu durumda, 

idarenin mücbir sebebin varlığına yönelik tespitinin hukuka uygunluğu 

denetlenmektedir. Örneğin bir olayda, vergi incelemesine yetkili kişi, yükümlünün 

defter ve belgelerini ibraz etmeme gerekçesi olarak ileri sürdüğü kimliği belirsiz 

kişilerce tahrip edildikleri yöndeki gerekçeyi kabul ederek, vergi cezası 

kesilmemesini ve yalnızca tarhiyat yapılmasını önermiştir. Yükümlü şirket bunun 

üzerine, KDV indirimlerinden hareketle yapılan tarhiyata karşı açmış olduğu davaya 

ait dilekçesinde, defter ve belgelerin mali kriz sebebiyle ayaklanan yaklaşık 1000 işçi 

tarafından tahrip olunduğunu ileri sürmüştür.  

Danıştay’a göre, tahrip eylemini yapanların kimlikleri hakkında şirket 

yetkililerince değişik zamanlarda değişik yetkililere yapılan açıklamalar çelişkiler 

içermektedir. Esasen, iş yerinde defter, belge ve bilgisayarların tahribi ve özellikle, 

işçi ayaklanması, kimlikleri bilinsin bilinmesin failleri hakkında emniyet 

yetkililerinin ve adli makamların soruşturma yapmalarını gerektiren adli bir vakıadır. 

Böyle bir vakıanın, anılan yetkililerce düzenlenen tespit tutanaklarına ve diğer belge 

ve kararlara geçmemiş olması olanaksızdır. Oysa olayda, ne inceleme elemanına, ne 

de mahkemeye, emniyet yetkililerince veya adli makamlarca düzenlenen ve olayı, 

tahrip keyfiyetini ve tahribatın boyutlarını saptayan herhangi bir belge ibraz 

edilmiştir. Olayda, davacı Şirketin dayandığı tek belge, asliye hukuk mahkemesince 

tespit davasında tayin edilen bilirkişice düzenlenen rapordur. Ancak; bu raporda, 

yalnızca 27.12.1996 onay tarihli defterlerin "kullanılamaz" halde oldukları yolunda 

tespit vardır. Yasal defterlerin kullanılamaz durumda bulunması ve noter tasdikli 

bilgisayar yapraklarının ( çıktılarının ) parçalanmış olması, bunların okunamaz 

durumda olduklarını da göstermez. Parçalanmış olsa dahi, parçalarından, ilgili 

kaydın neye ait olduğunun tespiti olanaklıdır. Ayrıca; yukarıda da söylenildiği gibi, 

anılan raporda, belgelerle ilgili herhangi bir saptama da yoktur. Daha açık olarak; 

dosyada, tahrip olayının mücbir sebep sayılabilecek koşullarda gerçekten meydana 
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geldiğine dair “inandırıcı bir delil” mevcut değildir. 

Bu durum karşısında; KDV indiriminden yararlanabilmek için gerekli yasal 

defterlere kayıt koşulu olayda gerçekleşmiş kabul edilemeyeceğinden, Mahkemeye 

ibraz edilen faturaların, gerçek mahiyete uygunlukları kanıtlanmış olsa dahi, indirim 

hakkı vermeleri olanaklı değildir. Bu yüzden; dava hakkında karar verilmesinden 

önce davalı Vergi Dairesi Müdürlüğünce incelenmelerinin sağlanmasına gerek 

görülmemiştir
186

. 

Yükümlünün mücbir sebebin ispatı bakımından sunduğu delillerin 

“güvenilir” bulunduğuna ilişkin bir Danıştay kararından da örnek verelim. Yükümlü 

uyuşmazlık dönemine ilişkin defter ve belgelerini bindiği ticari takside unutmak 

suretiyle iradesi dışında elinden çıktığını olaydan hemen sonra aldığı mahkeme 

kararıyla kanıtlamıştır. Yükümlünün defter ve belgelerinin bu ilamdan yaklaşık dört 

yıl sonra istenmesi karşısında yükümlünün bilerek ve isteyerek bu duruma sebebiyet 

vermediği kanaatine ulaşıldığından olayda mücbir sebebin gerçekleştiği kabul 

edilerek, mahkemenin KDV indirimlerini yükümlünün defter ve belgeleriyle 

kanıtlamasını istemesi hukuka aykırı bulunmuştur. 

KDV indiriminin kanıtlanması bakımından ispat yükünün vergi 

yükümlüsünde olduğunu belirtmiştik. Danıştay kararlarında, defter ve belgelerin 

mücbir sebeple ortadan kalkmış olması halinde dahi, yükümlünün alış faturalarını 

temin ederek, indirim hakkını kanıtlaması gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu 

kararda Danıştay, yükümlünün defter ve belgelerinin elinden çıktığını incelemeden 

dört yıl önce aldığı mahkeme kararıyla kanıtlaması nedeniyle ispat yükünün idareye 

geçtiği, idarenin ise yükümlünün indirim konusu yaptığı KDVne ilişkin belgelerin 
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  Dnş.7.D., E.2001/827, K.2003/381, 06.02.2003. Karar oyçokluğuyla verilmiş olup, azlık oyu şu 

şekildedir: “…Dosya içeriğinden, davacı tarafından açılan tespit davasında bilirkişi raporu ile 1997 

yılı defterlerinin kullanılamaz duruma geldiğinin saptanması nedeniyle vergi inceleme elemanınca 

olayda mücbir sebebin varlığı kabul edildiğine göre, davacının sonradan temin ederek Mahkemeye 

ibraz ettiği belgelerin dikkate alınması gerekmektedir. 

      Ancak davada, Mahkemece, biçimsel kurallara uygun ve gerçek mahiyetle uyumlu olup 

olmadıklarının saptanması amacıyla, kendisine sunulan belgeler üzerinde davalı vergi idaresince 

inceleme yapılmasına olanak sağlanması ve idarece yapılacak bu incelemenin sonucu alındıktan 

sonra uyuşmazlığın karara bağlanması gerektiğinden; dava hakkında bu yapılmadan hüküm 

tesisinde isabet görülmemiştir…” 
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gerçeği yansıtmadığı yolunda bir tespitte bulunmadığından tarhiyatın hukuka aykırı 

olduğu yönünde karar vermiştir.  

Vergi idaresinin, defter ve belgelerin ticari takside unutulduğu iddiasının 

ticari ve teknik icaplara uymadığı yönündeki iddiasına itibar edilmemiştir. Zira 

yükümlü, normal ve olağan olmayan bu durumu mahkeme kararı ile kanıtlamıştır. 

Özellikle kararın incelemeden 4 yıl önce verilmiş olması yükümlünün iddia ve 

delillerinin “güvenilirliği” açısından önemli olmuştur
187

. 

3.1.4.4.4. Güvenilirlik Ölçütü Bakımından Elektronik Deliller 

Bilindiği üzere son yıllarda özellikle elektronik ticaret alanında yaşanan 

gelişmeler elektronik deliller konusunda vergi mevzuatında da belge ve kayıt düzeni 

açısından yasal alt yapının oluşturulmasını zorunlu kılmış, bu konuda çeşitli 

düzenlemeler getirilmiştir.  

Elektronik delillerin güvenilirliği bakımından “güvenli elektronik imza” 

kavramı önem taşımaktadır.  

Elektronik İmza Kanunu’nun 5’inci maddesine göre “Güvenli elektronik 

imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur.” HMK’nın 205’inci 

maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre, “Usulüne göre güvenli elektronik imza 

ile oluşturulan elektronik veriler, senet hükmündedir. Hâkim, mahkemeye delil 

olarak sunulan elektronik imzalı belgelerin, güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş 

olup olmadığını re’sen inceler.”  

VUK’un 242’inci maddesinde ve bu maddede verilen yetkiyle düzenlenen 

361, 397 ve 421 Sıra No’lu Genel Tebliğler ile elektronik defter, elektronik belge, 

elektronik kayıt gibi kavramlar tanımlanmış, bu defter ve kayıtların oluşturulmasına, 

muhafazasına ve ibrazına ilişkin hususlar, zorunluluklar ve yaptırımlar 

düzenlenmiştir. Söz konusu Genel Tebliğlerde bu kayıt, defter ve belgelerin güvenilir 

delil niteliğinde kabul edilmesi için bazı hükümler getirilmiştir. Örneğin 361 Sıra 

No’lu VUK Genel Tebliği’nin 4’üncü bölümünde; elektronik defter ve belge 
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sisteminin; elektronik defter ve belgelerin değiştirilememesi, bozulamaması, 

silinememesi, okunamaz hale getirilememesi, erişilememesi konularında önlemler 

içeren kontrol mekanizmalarının bulunması gerektiği belirtilmiştir.  

3.1.4.4.5. Güvenilirlik Ölçütü Açısından Tanık Beyanları 

3.1.4.4.5.1. Anlam ve Kapsam 

Daha önce belirtildiği üzere, delillerin sahip olması gereken özellikleri taşıyıp 

taşımadığı, idari aşamada delilleri değerlendiren vergi idaresi tarafından 

araştırılmalıdır. Bu konuda yeterli araştırma yapılmadan tanık beyanlarının tarhiyata 

dayanak alınması tarhiyatı hukuka aykırı kılar. Elbette vergi idaresinin delillerin 

güvenilir olup olmadığı yönündeki kanaati, yargılama aşamasında denetlenir.  

Bir görüşe göre VUK’ta yanlış beyanda bulunanlar için cezai yaptırım 

öngörülmüş olması (m.148) tanıkların yanlış beyanda bulunamayacaklarına, 

dolayısıyla beyanlarının doğruluğuna karinedir
188

.  

Biz bu görüşe katılamıyoruz. Aksine söz konusu hüküm, 3.kişilerin yanlış 

beyanda bulunabileceklerinin mümkün olduğunu göstermektedir, bu durumda bu 

kişilere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Dolayısıyla vergi idaresinin, 3.kişilerin 

yanlış beyanda bulunması şüphesini doğuran yani güvenilirliğini etkileyen bir durum 

olup olup olmadığını ve beyanların olayların gerçek mahiyetine uygun olup 

olmadığını araştırma görevi bulunmaktadır.  

Bizim görüşümüze paralel olan bir Danıştay kararında, otomobillerin 

satışından uzun bir süre sonra telefon ve yıldırım telgraflarla alınan alıcı beyanlarının 

doğru olup olmadığı konusunda hiçbir inceleme ve araştırma yapılmadan, somut 

tespitlere yer verilmeden, hukuken geçerli bir belge ve kayda dayanılmadan, alıcı 

beyanlarındaki değerler doğrudan satış bedeli olarak kabul edilerek alış bedelleri ile 

şirketin düzenlediği faturalar arasında bulunan matrah kalemine ilişkin yapılan 

tarhiyatta ve mahkemece bilirkişice düzenlenen rapora göre bu hususa ilişkin 
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bulunan miktar üzerinden tarhiyatın onanmasında isabet görülmemiştir
189

. 

Vergi Dava Daireleri (Genel) Kurulu da bir kararında vergi mahkemesince 

“tanık beyanlarının” güvenilirliğinin denetlenmesi gerektiğini belirtmiştir. (Genel) 

Kurul fatura düzenleyenlerin gerçekte yükümlüye mal satmadıkları yolundaki 

anlatımlarının, sağlıklı veri olup olmadığının, adı geçenlerin satışa konu mal giriş ve 

çıkış kayıtları araştırılmak, nakliye faturaları değerlendirilmek, üreticiden yapılan 

alım olup olmadığı, varsa bu konudaki stopaj kayıtları ile KDV bildirimleri 

incelenmek suretiyle yapılacak araştırmadan sonra belirlenebileceğini belirterek, söz 

konusu incelemeler yapılmadan verilen ısrar kararını hukuka uygun bulmamıştır
190

. 

3.1.4.4.5.2. Tanık Beyanlarının Güvenilirliği Konusunda Özel 

Bir Şüphe Bulunmaması 

Bu bağlamda tanık beyanlarının güvenilirliği konusunda özel şüphe yaratan 

bir durum söz konusu olmamalıdır. Bu durum özellikle tanığın, hakkında uyuşmazlık 

konusu işlem yürütülen kişiyle ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Tanığın davacı 

yükümlü ile husumetinin
191

 ya da akrabalık veya “menfaat” birliği ihtimalini ortaya 

koyan ilişkisinin bulunması
192

 güvenilirliğini zedeleyen temel özellikler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Danıştay’ın yaklaşımı öteden beri bu yönde olmuştur. Örneğin 1977 yılında 

verdiği bir kararında yükümlüyle aralarında husumet bulunan müşteri beyanlarını 

“Yıl içinde satışı yapılan otobüs satışları dolayısıyla ifadeleri alınan üç alıcının vade 
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  Dnş.4.D., E.1999/1323, K.1999/4273, 24.11.1999. 
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  Dnş.VDDGK, E.1989/188, K.1990/33, 18.05.1990; Faturaların sahteliği konusunda somut bir 

tespit olmadan varsayıma dayalı tarhiyatın terkini gerekmektedir. (Dnş.9.D., E.2002/2989, 

K.2002/4198, 26.03.2002) 
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 “Alıcı ile satıcı arasında icra takibi nedeni ile husumet doğduğundan alıcıların her zaman için 

satıcılar aleyhine ifade vermeleri mümkün görülmektedir. Maddi delil, niteliği gereği gerçeği 

yansıtan olaylardan oluşur. Olayımızda ise gerçeğe gölge düşürecek ilişkiden dolayı, alıcı 

ifadelerini sağlıklı kabul etmeye olanak bulunmamaktadır”; Dnş.4.D., 24.11.1999, 1323/4273; 

Dnş.7.D., E.1995/4460, K.1996/1082, 20.03.1996. 
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 “Kiracının eşinin ifadesine dayanılarak tarhiyat yapılamaz.” (Dnş.4.D., E.1984/478, K.1985/714, 

06.03.1985; CANDAN, İYUK, s.827; “Olayda ifadesi alınan kişilerden birinin asıl borçlu, 

diğerinin de kefil olması, başka anlatımla aralarında irtibat bulunmaması sebebiyle, vermiş 

oldukları ifadelerin birden fazla borç ilişkisinin varlığına kanıt olarak kabulüne olanak yoktur.” 

(Dnş.7.D., E.2000/10282, K.2004/461, 25.02.2004). 
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tarihinde taksitlerini ödemediklerinden dolayı kolektif şirketçe icra takibine 

başlandığı, bu nedenle alıcı ile satıcı arasında icra takibi nedeniyle husumet 

doğduğundan alıcıların her zaman için satıcılar aleyhine ifade vermeleri mümkün 

görülmektedir” yönündeki gerekçeyle geçerli delil olarak kabul etmemiştir
193

.  

Ancak belirtmek gerekir ki bu koşullar mutlak değildir. Mutlak olan tek 

koşul, yasada aranan, tanığın vergiyi doğuran olay ile açık ve tabii bir ilgisi olması 

gereğidir.  

Tanık beyanlarının güvenilirliği mahkemece değerlendirilecek olmakla 

birlikte, bu değerlendirme yapılırken yasada belirlenen sınırların aşılması yoluyla 

yükümlünün ispat hakkı ihlal edilmemelidir. 

Örneğin mahkemenin gerekçe göstermeksizin tanıkların bir kısmının 

akrabalığını ya da yakınlığını onların gerçeği ifade etmedikleri yolunda gerekçe 

olarak kullanması kanımızca hukuka aykırıdır
194

. Aynı şekilde, şirket ortağının, 

şirketin yükümlülüğü ile ilgili tanıklığı, maddi gerçeğe ulaşmak bakımından faydalı 

olabilecektir. 

3.1.4.4.5.3. Tanık Beyanlarının Birbiriyle Tutarlı Olması 

Tanık beyanlarının birbiriyle tutarlı olup olmaması da güvenilirlik ölçütü 

bakımından incelenmesi gereken bir husustur.  

VUK’ta tanık beyanları bakımından, tarhiyata dayanak olabilmesi için 

niceliksel bir sınır getirilmemiştir. Ancak gerek hukukun genel ilkeleri gerekse 

delillerin güvenilirliği ölçütü bağlamında inceleme elemanı tarafından tek bir 

tanıktan değil, birbirini teyit eden yeterli sayıda tanıktan alınan ve tutanakla tespit 

edilen beyanların vergi tarhına dayanak teşkil edebileceği kabul edilmelidir. 
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  Dnş.4.D., E.1977/703, K.1977/2648, 19.10.1977. 
194
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Danıştay da tanıkların beyanlarının “birbirini teyit etmesini”  beyanlarının 

tarhiyata dayanak tutulabilmesi açısından gerekli görülmektedir
195

 . Örneğin bir 

kararda, “inceleme elemanı tarafından daire satışlarıyla ilgili olarak ifadesine 

başvurulan 22 daire alıcısından altısının daire alış bedelleri hususunda beyan ettikleri 

meblağların, ödevlinin kayıtlarındaki satış bedellerine göre önemli sayılacak 

derecede farklı olduğu anlaşıldığından ve bu kadar kişinin yükümlüye zarar vermek 

amacıyla aynı doğrultuda ifade verdikleri düşünülmeyeceğinden, yükümlüyle 

aralarında anlaşmazlık bulunmayan alıcıların ifadeleri maddi delil sayılmıştır
196

. 

Bir görüşe göre, tanıklık koşulunu sağlayanların beyanları ile beyanına 

başvurulmayan diğer tanıkların aynı yönde beyan verecekleri fiili bir karine olarak 

kabul edilebilir
197

.  

Uygulamada da bu görüşe uygun olarak, alıcıların %20-25'inin defter 

kayıtları arasında fark olduğunu beyan etmesi durumunda bu beyanları vergi 

kaçırıldığına ilişkin bir karine olarak kabul etmekte ve ortaya çıkan matrah farkı tüm 

satışlar bakımından geçerli saymaktadır
198

. Ancak beyanları alınan alıcıların bir 

kısmı lehe, bir kısmı aleyhe ise, aleyhe beyanların tüm satışlar bakımından geçerli 

kabul edilmesi mümkün değildir. Örneğin beş alıcıdan ikisinin yüksek bedel, üçünün 

kayıtların doğru olduğunu belirtmesi gibi. 

Kanımızca vergi idaresince kaç tane tanığın beyanına başvurulması gerektiği 

somut olayın kapsamına ve niteliğine bağlı olarak değişebilecektir. Bu konuda 

                                                           
195

  Davacılar ile aralarında husumet bulunmayan, birbirini tanımayan, vergiyi doğuran olayla ilgisi 

tabii ve açık olan birden fazla kişinin, ayrı zamanlarda vermiş oldukları beyanların, vergiyi 

doğuran olayın gerçek mahiyetinin ispatlanmasında kanıt olarak kullanılabileceği hakkında: 

Dnş.7.D., E.2001/821, K.2004/697, 17.03.2004; “…Danıştay’ın yerleşik içtihadına göre, davacı ile 

husumeti bulunmayan ve birbirini tanımayan birden fazla kişinin ayrı yer ve zamanda vermiş 

oldukları ifadelerin vergiyi doğuran olayın varlığına kanıt olarak alınması olanaklı ise de….” 

(Dnş.7.D., E.2000/10282, K.2004/461, 25.02.2004); “213 sayılı VUK’un 148. maddesinde 

mükelleflerden ve mükellefle iktisadi münasebeti olan gerçek veya tüzel kişilerden bilgi 

istenebileceği açıklanmış ve aynı kişilerin 361. maddedeki cezai müeyyideler altında doğru bilgi 

vermek zorunda oldukları bildirilerek düzenlenmiş olması ve bu yolda toplanan bilgilerin maddi 

delil niteliğinde olduklarına dair Danıştay’ın da sürekli içtihatlarının bulunmasında, tarhiyatın 

mücerret alıcı ifadelerine dayalı olduğundan bahisle terkininde isabet bulunmamaktadır” 

(Dnş.4.D., E.1975/1618, K.1976/2611) 
196

  Dnş.4.D., E. 1978/1693, K.1979/460, 23.02.1979. 
197

  KARADOĞAN, a.g.m., s.90. 
198

  TEKİN, ÇELİKKAYA, a.g.e, s.99. 
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önemli olan, tanıkların güvenilirliği konusunda özel şüphe yaratan bir durum 

olmaması ve tanık beyanlarının birbiriyle tutarlı olmasıdır. Tutarsız nitelikte tek bir 

beyan dahi, beyanların gerçek mahiyetine uygun olduğu konusunda şüphe 

yarattığından, idare araştırma faaliyetine devam etmelidir. 

3.1.4.4.6. Güvenilirlik Ölçütü Bakımından Bilirkişi Görüşü 

Bilirkişi görüşünün güvenirliği, başvurulacak bilirkişinin tarafsız olması ve 

çözüme kavuşturulması gereken özel ve teknik bilgi gerektiren konunun uzmanı 

olması ile ilgilidir. Örneğin, emekli bir vergi yargıcı, işin doğası gereği sahip olduğu 

bilgiler bakımından, güvenilir kabul edilmemiştir. Diğer yandan bu kişinin bilgi 

birikimi uyuşmazlığın çözümüne yeterliyse, bilirkişiye başvurulmasını gerektiren bir 

durum zaten bulunmamaktadır
199

. Aynı şekilde bilirkişinin tarafsızlığını etkileyen 

herhangi bir husus da tespit edilmemiş olmalıdır. 

İYUK’un 31’inci maddesinde yer alan atfın ve HMK’nın 281’inci 

maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince, mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli 

görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir. 

Bu yola gidilmeden, nedenleri ve gerekçeleri somut bir şekilde ortaya konulmadan, 

bilirkişi raporu ile inceleme raporundaki verilerin ortalaması baz alınarak yapılan 

hesaplamada isabet görülmemiştir
200

. 

Bilirkişi raporu yargı yerini bağlayıcı nitelikte olmasa da mahkemenin 

bilirkişi raporunun aksine karar vermesi ya da raporu güvenilir bulmaması halinde bu 

kararın gerekçesini göstermesi gerekmektedir
201

. 

3.1.4.4.7. Güvenilirlik Ölçütü Bakımından Delillerin Doğrudan 

Doğruyalığı 

Daha önce belirtildiği üzere yargılamada kural olarak en güvenilir delil; 

doğrudan ve orijinal olanıdır. Bu temel ilke, CMK’nın 217/1. fıkrasında “Hakim, 
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  Dnş.7.D., E.2001/812, K.2001/1231, 10.04.2001 
200

  Dnş.9.D., E.1997/3926, K.1998/452, 11.02.1998 
201

  Dnş.3.D., E.2006/628, K.2007/1242, 20.04.2007 



329 

 

kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere 

dayandırabilir.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu hüküm uyarınca, esas hakkında karar 

verecek olan mahkemenin, yargılama konusu olay, olayın tanıkları, sanık ve tüm 

deliller ile doğrudan temasa geçmesi ve hükmünü sadece duruşmada ortaya konulan 

ve huzurunda tartışılan delillerden ve kendi yapacağı soruşturmadan edineceği 

kanaate göre vermesi ve araya vasıta koymadan delillerle temasa geçmesi gerekir. 

Araya bir vasıta konulduğu takdirde, edinilen kanaat dolaylı olur. Hüküm 

verilirken "ilk elden" edinilmiş olmayan bilgilerin kullanılması, ceza muhakemesi 

hukukunda prensip olarak kabul edilmemiştir. Yasakoyucu, mahkemenin hükmünü, 

sadece duruşmada ortaya konulan delillerden ve kendi yapacağı tahkikatten 

edineceği kanaate göre vermesini (m.254) emretmiştir
202

.  

Delillere ilk elden ulaşılması, diğer bir deyişle delillerin orijinal olması gereği 

ceza hukukunda “doğrudan doğruyalık ilkesi” olarak ifade edilmektedir
203

. Vergi 

hukukunda bu ilke açıkça hükme bağlanmamış olsa da, vergiyi doğuran olayın ve 

buna ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin tespiti zorunluluğu, muhtemel deliller 

içerisinden daima en iyisine, olaya en yakın olanına yönelmeyi gerektirmektedir. 

Gerçeği araştırmada en güvenilir yol ise, mahkemenin olayı olabildiğince 

kaynağından, ilk elden öğrenmeye çalışması, başka bir ifadeyle, dolaylılığın en aza 

indirilmesi suretiyle gerçeğin araştırılmasıdır.  

Diğer yandan doğrudan delili tamamlayacak şekilde dolaylı delilin de 

kullanılması mümkündür. Hatta bu delilin kullanılması, maddi gerçeğin ortaya 

çıkması bakımından yararlı olabilir
204

.  

Ceza yargılamasında mümkün olduğu halde ve açıkça bir sebep göstermeden, 

tanığı bizzat dinlemekten vazgeçerek, onun ifade tutanağının ya da yazılı 

açıklamasının okunmasıyla yetinilmesi, maddi gerçeğin araştırılması ve doğrudan 

                                                           
202

  CİHAN, YENİSEY, a.g.e.,  s.26. 
203

  Geniş bilgi için bkz. Cumhur ŞAHİN, Ceza Muhakemesinde İspat (Delillerin Doğrudan 

Doğruyalığı İlkesi),Ankara, Yetkin Yayınları, 2001.  
204

  ŞAHİN, a.g.e.,s.52. 
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doğruyalık ilkelerine aykırı bulunmaktadır
205

. Zira asıl delil olan tanık beyanı elde 

edilmeden, tutanaktaki ifadenin veya yazılı açıklamanın daha güvenilir olduğunu 

söyleyebilmek mümkün değildir
206

. Beyanına dayanılan tanığın, o beyanı vermeye 

ehil olup olmadığı, beyanının doğru olup olmadığı bile belli olmayabilir. Bu hususu 

yargıcın bizzat değerlendirmesi gerekir
207

.  

Yukarıda belirttiğimiz üzere, Türk vergi yargılamasında, tanıkların yargılama 

sırasında dinlenmemeleri yönündeki uygulama nedeniyle, tanık beyanları noterde 

tutanağa geçirilerek, bu tutanak delil olarak mahkemeye sunulabilmektedir. Oysa 

orijinal delil tanık beyanı olduğundan, tutanaktaki ifadeye veya yazılı açıklamaya 

doğrudan delil konumundadır. Tanığın bizzat dinlenerek, açıklamalarından doğrudan 

bir kanaat elde edilmesi maddi gerçeğe ulaşmak amacı bakımından daha yararlı 

olabilecektir
208

.  

Vergi mahkemelerinde tanığın doğrudan dinlenmesi yerine, tanık beyanların 

okunmasıyla yetinilmesi, yani doğrudan delil yerine dolaylı delilin tercih edilmesi, 

kanımızca gerçek mahiyetin araştırılması amacına aykırı sonuçlar doğurabilecektir.  

Bu husus, yargılamada taraf eşitliğinin sağlanabilmesi açısından da önem 

taşımakta olup, çalışmamızın üçüncü bölümünde ispat hakkı açısından ayrıca 

değerlendirilecektir. 

Yargıç dinletilmesi istenen tanıkların sosyal durumlarını, uyuşmazlık konusu 

hususu öğrenme yollarını ve gerekli gördüğü diğer hususları, kısaca doğru ya da 

yalan söylemeleri ihtimal derecesini göz önüne alarak dinlenmesine karar 

verebilmelidir
209

. 
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  ŞAHİN, a.g.e., s.52. 
206

  ŞAHİN, a.g.e., s.53. 
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  TÜSİAD, a.g.e., s.34. 
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  ŞAHİN,a.g.e., s.52. 
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  BELGESAY, İsbat Teorisi, s.22 
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3.1.4.4.8. Delilin Elde Edilme Zamanının Güvenilirlik Ölçütü 

Bakımından Değerlendirilmesi 

Delillerin güvenilirliği açısından bir diğer tartışma konusu, idari aşamada 

incelemeye yetkili kişilere sunulmamış, ancak yargılama aşamasında mahkemeye 

sunulmuş olan defter ve belgelerdir. Nitekim Danıştay’ın bir kararı, hiç 

incelenmemiş olan defter ve belgeler üzerinde yasal süresi dolduktan sonra değişiklik 

yapılabileceği, dolayısıyla bunların yargılama aşamasında incelenmemesi gerektiği 

yönündedir
210

. Ancak Karar’ın karşı oyunda belirtildiği gibi defter kayıtlarının 

sonradan tamamlanmasının, vergi idaresine ibraz süresi içinde de sağlanabileceği göz 

önüne alındığında, bu yöndeki bir şüphenin davanın çözümüne etkili olmayacağı 

açıktır. 

3.1.4.5. TEMSİL EDİCİLİK 

Delillerin temsil ediciliği, onların amaca elverişli olmalarını ifade eder
211

.  

Temsilî niteliği bulunan delil, olayın gerçekleştiği konusunda yargıca kanaat verir. 

Daha önce belirtildiği üzere temsilîlik ve güvenilirlik, zaman bakımından uyuşmazlık 

konusu maddi olaylara daha yakın olan delillerde yoğundur
212

. 

Delilin ispat edilmek istenilen olay ile ilgisi doğrudan doğruya veya dolaylı 

olabilir. Eğer delil, ispat edilmek istenilen olayı doğrudan doğruya inanılabilir (vârit) 

gösteriyorsa, doğrudan bir delil var demektir. Örneğin, ödeme emrine karşı açılan 

davada, uyuşmazlığın esası tarhiyata ilişkin ihbarnamenin tebliğ edilip edilmediğine 

ilişkinse, ihbarnamenin davacıya tebliğ edildiğini gösteren mazbata doğrudan 

delildir. Buna karşılık, delil ispatı istenilen olaya değil de bu olaya komşu bir olaya 

ilişkin ise dolaylı bir delil söz konusudur. Böyle bir durumda, ispatı gereken olayın 

                                                           
210

 “KDV Kanunu’nun 29'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında, indirim hakkının, vergiyi doğuran 

olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği 

vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükmü yer almış olup; buna göre, indirim hakkının, 

ilgili belgelerin anılan süre içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi koşuluyla kullanılması olanaklı 

bulunmaktadır. Oysa; inceleme elemanına ibraz edilmeyen defterlerdeki kayıtların yasada 

öngörülen süre içerisinde yapıldığının, bu sürenin sona ermesinden sonra, mahkemece tespiti de 

olanaksızdır”. (Dnş. VDDK., E. 2010/707, K. 2012/618, T. 26.12.2012) 
211

  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e.,, s.1330. 
212

  KONURALP, a.g.e., s.10. 
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varlığına bir takım muhakemeler sonrasında kanaat edilecektir
213

. Gerçekten, 

çoğunlukla, ortaya konulan deliller doğrudan doğruya o olayın delilleri olmayacak, o 

olaya delalet eden olayların delili niteliğine sahip olacaktır
214

. Örneğin, işyerindeki 

hammadde giriş çıkışı, belirli bir miktarın üzerindeki elektrik üretimi ticari faaliyet 

yürütüldüğünü dolaylı olarak gösteren delillerdir.  

Dolaylı delillerle ispat söz konusu olduğunda, ispat konusu yer 

değiştirmektedir. Nitekim doğrudan doğruya uyuşmazlık konusu olgu değil, ispatı 

gereken olayın varlığını kabule yol açan olaylar ispat edilmektedir
215

. 

Vergi hukuku açısından doğrudan ya da dolaylı olarak temsil edici niteliği 

olmayan delillere yasa koyucu delil değeri tanımamıştır. Gerçekten, örneğin, bu 

anlamda temsilî bir niteliği olmayan yemin, vergi hukukunda delil olarak kabul 

görmemektedir (VUK. m.3). Vergiyi doğuran olayla ilgisi bulunmayan ya da 

tesadüfen ilgisi bulunan tanıkların beyanları da geçerli delil değildir. 

Delil tüm yönleriyle olayı temsil etmelidir. Örneğin, vergi idaresinin sunduğu 

yoklama fişinde 1981 yılı için mükellefiyetle ilgili durumun tespit edildiği olayda, bu 

yoklama fişinin 1982 yılı için de geçerli sayılması mümkün görülmemiştir. 1982 yılı 

içinde ayrıca bir yoklama tutanağı mevcut olmadığından usule aykırı olarak yapılan 

işlemde isabet yoktur
216

. Zira yoklama fişi tespitlere yönelik durum ve dönem için 

geçerlidir. Başka durum ve yıllara teşmil edilemez
217

. 

Bir diğer kararda, evi yanan bir yükümlünün, işyerine ilişkin yükümlülüğünü 

bu sebeple yerine getiremediği gerekçesiyle, mücbir sebep kurumundan 

yararlanamayacağı da uygulamada kabul edilmiştir
218

. Çünkü yükümlünün evinin 

yanması, vergi ilişkisini etkileyen bir durum olarak nitelendirilmemiştir. Normal 

koşullarda yükümlünün defter ve belgeleri, işyerinde muhafaza edildiğinden, evinde 
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  POSTACIOĞLU, a.g.e.,, s.528 
214

  A.e., s.529. 
215

  A.e. 
216

  Dnş., 4.D., E.1984/1537, K.1985/1527, 22.05.1985 
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  Dnş., 4.D., E.1982/2839, K.1983/101, 13.01.1983 
218

  ARICA, a.g.e., s.114  
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çıkan kast olmaksızın çıkan bir yangın sonucunda defter ve belgelerinin zayi olması 

yönündeki istisnai durumun yükümlü tarafından ispatlanması gerekir. 

Bu bağlamda mahkeme kararının ispat konusu olay bakımından temsil edici 

niteliği olup olmadığı önemlidir. 

Davacının fatura aldığı şirketten fatura alanlara yapılan tarh işlemlerinin 

hukuka uygun bulunduğuna ilişkin yargı kararları, davacının aldığı faturaların sahte 

olduğunun ispatı için yeterli olmamakta, fatura düzenleyen kişi hakkında yani 

“temsil edici” delillerin varlığı aranmaktadır
219

. 

Verginin türü bakımından özellik taşımayan tespitlerin, diğer vergilere ilişkin 

işlemlerde de temsil edici delil değerinin bulunduğunu belirtmek gerekir. 

Örneğin, yükümlünün alışlarının gerçek olduğunun inceleme elemanınca da 

kabul edilerek kurumlar vergisi yönünden eleştirilmemesi dikkata alınarak, KDV 

indirimine ilişkin davanın kısmen reddi yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında 

hukuka uygunluk görülmemiştir
220

. 

Vergi idaresince dayanılan delillerin temsil ediciliği açısından vurgulanması 

gereken bir diğer husus, verginin tarhı işleminin dayandığı araştırmada somut olaya 

özgü koşulların ve özelliklerin göz önüne alınmış olmasıdır. Aksi takdirde yapılan 

                                                           
219

  Örneğin davacının KDV indiriminde kullandığı belgeleri düzenleyen kişiden belge alan başka 

yükümlüler hakkında yapılan tarhiyatlar bakımından aleyhlerine verilen yargı kararları, belgeleri 

düzenleyen kişi hakkında yapılan tespitlerle bir arada değerlendirilmektedir. Davacı şirketin KDV 

indiriminde kullandığı faturaları düzenleyen Z. S.'den fatura alan mükellefler hakkındaki 

incelemeler üzerine yapılan tarhiyatlara karşı açılan davaların yükümlüler aleyhine sonuçlandığı, 

Danıştay Yedinci Dairesinin kararlarından ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden; Z. S. 

hakkında alış faturalarının sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeler olduğu, satış 

faturalarının tarih ve sıra numarası izlemediği, bir kısım faturalarını incelemeye ibraz etmediği, 

yevmiye defterlerine kaydetmediği, alt nüshasında iptal yazılı olmasına rağmen üst nüshasının 

bulunmadığı 1997 yılında düzenlenen bir kısım faturaların 1998 yılına ilişkin yevmiye defterine 

kaydedildiği, işyerinin, düzenlenen faturalarda yer alan satış hasılatını elde edecek kadar büyük 

olmadığı ve deposunun bulunmadığı, tüm bu tespitlerden sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin saptandığı anlaşılmıştır. Bu durumda, 

fatura alınan şahıs hakkında yapılan tespitlerden, bu şahıstan alınan faturalara ilişkin gerçek bir 

mal tesliminin olmadığı, faturaların mahiyetleri itibarıyla yanıltıcı olarak düzenlendiği 

anlaşıldığından, bu faturalara ilişkin KDV indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle davacı adına 

yapılan tarhiyatta Yasa'ya aykırılık bulunmamaktadır (Dnş. VDDK, E.2005/37, K.2005/127, 

27.05.2005). 
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tespitler, somut olayı tüm yönleriyle temsil eden “delil” niteliğinde kabul 

edilemeyecektir. 

Bu bağlamda, yükümlü tarafından yürütülen faaliyetin niteliği, mevcut 

sektördeki koşullar gibi somut olayın özelliklerinin dikkate alınması gerekir. 

Örneğin, eczacı olan yükümlü nezdinde yapılan incelemede, alınan her ilaçtaki özel 

iskonto, mal fazlası iskontosu ve peşinat iskontosu farklı niteliklerde olduğu halde, 

yıl sonu stok değerlendirmesi ve tek tek her ilaç için uygulanacak iskonto dikkate 

alınarak maliyet tespiti yapılmaksızın ortalama karlılık oranının toplam maliyete 

uygulanması suretiyle yapılan inceleme “eksik inceleme”dir
221

.  

3.1.4.6. MÜŞTEREKLİK 

Delillerin müşterekliği, içeriklerinin, muhakemedeki tüm makamlar 

tarafından öğrenilmesi gerektiğini ifade eder
222

. Delillerin içeriği iddia, savunma ve 

yargı tarafından öğrenilmiş olmalıdır. 

Delillerin müşterek olması, taraflarca da öğrenilmesi, ortaya konulup 

tartışılması ile sağlanır. Yargıcın olay hakkındaki şahsi bilgisine ya da tecrübelerine 

dayanmaması prensibi de delillerin müşterekliğinin bir sonucudur
223

.  Bu bağlamda 

yargıcın örneğin bir konuda özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyduğunda bilirkişiye 

başvurmak yerine şahsi bilgisini kullanıp kullanamayacağı tartışılmalıdır. İlk bakışta 

bu ilkenin böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğunda bilirkişiye başvurulmasını zorunlu 

kıldığı söylenebilir. Örneğin yargıç olmadan önce belirli bir süre vergi müfettişliği 

yapmış bir kişinin, önceki mesleki bilgisine ve tecrübelerine dayanarak bir ticari 

işletmenin kârlılık durumunu hesaplama amacıyla kendiliğinden randıman 

incelemesi yapması mümkün olamayacaktır. Böyle bir durumda bu incelemenin 

                                                           
221

 “İnşaat, taahhüt, nakliye ve kömür ticareti işinde davacının nakliye işi yapması ve başkalarına bu 

işi yaptırmasının işin niteliği itibarıyla zorunlu olduğunun nazara alınması ve fatura içeriğindeki 

nakliye işinin gerçekte yaptırılıp yaptırılmadığı, bunların yürütülen faaliyetin niteliğine ve 

büyüklüğüne orantılı olup olmadığının VUK’un 134’üncü maddesine uygun bir vergi 

incelemesiyle kesin olarak ortaya konulması gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmaksızın 

saptanan matrah farkına dayanan re’sen tarh işlemi hukuka aykırı bulunması sonucuna 

ulaştırmıştır”. Dnş.4.D., E.2000/4871, K.2002/1003, 12.03.2002. 
222

  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e.,, s.1332. 
223

  A.e. 
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gerekirse bilirkişiye yaptırılması ve hazırlanan rapora tarafların itiraz etmesi 

olanağının sağlanması uygun olacaktır. Diğer yandan, kanımızca böyle durumlarda 

bilirkişiye başvurulmasını zorunlu kılan bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 

Kanımızca delillerin müşterek olması yargıcın özel ve teknik konularda şahsi 

bilgisine başvurmamasını değil, bu bilgi gereğince varılan sonucun taraflara 

bildirilmesini ve itiraz hakkı tanınmasını gerekli kılmaktadır. Yargıcın şahsi 

değerlendirmesinin ise kanun yolu denetimine tabi olduğu açıktır. 

Tezimizde pek çok açıdan eleştirdiğimiz, vergi inceleme raporlarının 

dayanağını oluşturan rapor ve tutanakların, örneğin başka bir yükümlü hakkında 

düzenlenen vergi tekniği raporu ve benzeri raporların vergi mahremiyetini ihlal 

edeceği gerekçesiyle hakkında inceleme yapılmış yükümlüye tebliğ edilmemesi 

müştereklik ilkesine de aykırıdır. İnceleme raporu ya da raporun dayanağı olan diğer 

rapor ve tutanakların ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin ihbarnameye konu olan 

işlemi
224

 ya da yalnızca tebliğ işlemini sakatladığı yönünde Danıştay kararları 

bulunduğunu belirtmiştik. Ancak bu kararların gerekçelerinde delillerin müşterek 

olmaması nedeniyle de hukuka aykırı olduğu yönünde bir tespit yapılmamıştır.  

3.1.4.7. DELİLLERİN SOMUT VE YETERLİ OLMASI: 

İDDİANIN SOMUT VE YETERLİ DAYANAĞININ BULUNMASI 

Deliller, yukarıda sayılan özellikleri taşımakla beraber temsil ettikleri olayı 

ispat gücüne sahip olmayabilirler. Danıştay içtihatlarında ifadesini bulan ispat 

ölçüsüne göre vergi idaresinin ileri sürdüğü iddiaların yani vergisel işlemin “yeterli 

somut dayanağının” bulunması gerekir
225

. Dolayısıyla vergi uyuşmazlıkları açısından 

yukarıda özellikleri sayılan delillerin ispat ölçüsünü sağlamak bakımından 

“yeterliliği” de yargıç tarafından re’sen araştırılması gereken ayrı bir nitelik olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

                                                           
224

  Dnş.4.D., E.2014/8485, K.2014/8356, 10.12.2014. 
225

  Örn. Bkz. Dnş. VDDGK, E.1989/188, K.1990/33, 18.05.1990; Faturaların sahteliği konusunda 

somut bir tespit olmadan varsayıma dayalı tarhiyatın terkini gerekmektedir. (Dnş.9.D., 

E.2002/2989, K.2002/4198, 26.03.2002). 
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Dava konusu işlemin ya da eylemin yeterli dayanağının bulunması gereği 

öncelikle varsayımlara ya da soyut kanaatlere dayanılarak hukuki sonuç 

alınamayacağı anlamına gelir. Bu gereklilik, aslında genel kabul görmüş bir ilkedir. 

Örneğin, Mecelle’nin 72’inci maddesine göre, hatası anlaşılan “sanma”ya değer 

verilmez
*
. Gerçeği bilmeden, “zan” ya da “sanı” ile hüküm vermek, hatası açık 

olarak görülen varsayımlara dayanarak sonuçlar çıkarmak ve kararlar almak yasaktır. 

Hatası görünen, kendi içinde çelişen veya herkesin bildiği gerçeklere aykırı olan, 

somut delillerle desteklenmeyen iddia ve savunmalara değer verilemeyeceği 

açıktır
226

.  

“Olayların gerçek mahiyetinin” belirlenmesini amaç edinen vergi hukukunda 

bu ilke ayrı önem taşımaktadır. Vergisel işlemin sebep unsuru somut ve yeterli 

delillere dayanmalıdır. Hukuk devletinde kişilerin hak ve yükümlülükleri, 

demokratik esaslara uygun olarak, objektif kriterler halinde ayrı ayrı belirlenmiş olup 

idarenin kişilerin hak ve menfaatlerini etkileyen konularda “şüphe”ye dayanarak 

işlemler tesis etmesi uygun ve doğru görülemez
227

. Dolayısıyla bir hukuk devletinde 

“şüpheye dayalı vergilendirme” söz konusu olmamalıdır. Vergi idaresinin, somut 

olayda şüphe yaratan olgu ve delilleri incelemeksizin karar almış olması, re’sen 

araştırma görevini yani ispat yükünü yerine getiremediği anlamına gelir
228

. 

Aksi takdirde vergi idaresinin soyut iddialarının, kanaatlerinin ya da 

varsayımlarının aksini ispat yükünün vergi yükümlüsüne düşmesi gibi kabul 

edilemez bir durum ortaya çıkacaktır
229

.  

Örneğin vergi incelemesinde inceleme elemanının gerçeğin ne olduğunu 

araştırması; defter, kayıt, hesap ve belgelerin dışında somut olay bakımından gerekli 

çeşitli teknikleri de kullanarak gerçek mahiyeti gün ışığına çıkarması gerekmektedir. 

                                                           
* 
     Hatası zahir olan zanna i’tibar yoktur. 
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   İLHAN, a.g.e., s.66  
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  Dnş.5.D., E.87/406, K.88/704, 10.03.1988 (BİLGEN, a.g.e., s.23). 
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 Philip KUNIG, “Kamusal Denetimin Hukuki Güvenlik İlkesinden Kaynaklanan Sınırları: 
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  TAYLAR, a.g.m., s.1218. 
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Vergi inceleme elemanı objektif ve yasal koşullara uygun bir şekilde vergiyi doğuran 

olayın gerçek niteliğinin kanıtlanmasına yönelik tespitleri yapmak durumundadır
230

. 

İddianın somut ve yeterli dayanağının bulunması ölçütü içtihat hukuku ile 

kabul görmüş olsa da somut ve yeterli dayanağın anlam ve kapsamı tam olarak 

belirlenmiş değildir. Kanımızca belirlenmesi de gerekmemektedir. Zira her somut 

olayda, hangi kapsamdaki araştırmanın “yeterli” kabul edileceği değişebilecektir. 

Sözgelimi bir faturanın gerçek dışı olup olmadığının saptanması, bu faturanın 

düzenlenmesinden önce gelen alım-satım kademelerindeki bütün işlemlerin 

incelenmesine bağlıdır. Bu da alım-satım kademelerindeki yükümlülerin kayıtlarının 

incelenmesi, ilgililerin beyanlarına başvurulması gerektiği anlamına gelir
231

. 

 “Somut dayanağın bulunması” koşulu daha nesnel bir nitelik taşısa da 

“yeterli dayanağın bulunması” koşulunun sağlanıp sağlanmadığı farklı 

değerlendirmelere yol açabilecektir.  

Örneğin bir olayda vergi mahkemesi idarenin iddiasının dayanaklarını 

“yetersiz” bulmuşken, Danıştay vergi yükümlüsünün savunmasının dayanaklarını 

“yetersiz” bulmuştur. 

Olayda vergi idaresinin davacı yükümlünün alış faturalarının gerçeği 

yansıtmadığı yönündeki tespitinin dayanakları; davacı şirketin ilgili dönemde KDV 

matrahı yüksek olmasına karşın bazı aylarda düşük miktarda ödenecek KDV beyan 

etmesi ve fatura düzenleyen şirket hakkında komisyon karşılığı fatura düzenlediğine 

ilişkin vergi tekniği raporu bulunmasıdır.  

Vergi mahkemesi bu tespitleri yetersiz bulmuştur. Söz konusu vergi tekniği 

raporunda; şirketin akaryakıt istasyonu kiraladığı, gerçek alışlarının yanında gerçek 

olmayan alışlarının da bulunduğu, tespit edilen araç ve tankları ile bu miktarda 

akaryakıtı alıp satmasının olanaklı görülmediği, aktifine kayıtlı araçları satmasının, 

bunları akaryakıt alım satımında kullanmaktan çok bu görüntüyü vermeye yönelik 

olduğu, gerçek amacının fatura ticareti yapmak olduğu, faaliyetini gizlemek için bir 
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  ŞEKER, s.291, 292. 
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kısım akaryakıt alım-satımını da gerçekte yaptığı tespit edilmiştir. Vergi mahkemesi, 

ilgili dönemde gerçek alış ve satışlarının bulunduğu görülen şirketin, alışlarının 

çoğunun sahte olmasının, tüm satışlarının sahte olduğunu göstermediği, davacı şirket 

tarafından bilinmesi mümkün olmayan, davacı şirkete fatura düzenleyen şirket 

hakkındaki tespitlerin,  davacı hakkında sonuç doğurmayacağı sonucuna varmıştır. 

Danıştay’ın bozduğu karar üzerine verilen ısrar kararı, temyiz edilmiştir. 

Danıştay VDDK, gerçekten mal teslimi bulunup bulunmadığı hususu açısından, vergi 

mahkemesinden farklı bir hususu göz önüne almıştır: Davacıya fatura düzenleyen 

şirket, faturaların bir kısmını basımını yapan matbaadan teslim aldığı tarihten önceki 

tarihlerde düzenlemiştir ve bu faturaların içinde davacıya düzenlenen faturalar da 

bulunmaktadır. Daha önce basım izni ile bastırdığı fatura ciltleri arasında henüz 

düzenlenmemiş fatura ciltlerinin bulunduğu da aynı listelerden anlaşılan şirketin 

gelişigüzel fatura düzenlediği sonucuna varılmıştır. 

Bu tespitler karşısında, davacının iş makinaları ve kamyonlarının akaryakıt 

tükettiği, bu nedenle akaryakıt kullanımının zorunlu olduğu; söz konusu şirkete 

yapılan ödemelerin bir kısmının nakit, bir kısmının makbuz karşılığı, bir kısmının da 

hamiline yazılı çeklerle ödendiği savunması yetersiz kalmıştır. Zira hangi taahhüt işi 

için ve hangi hizmet teslimleri nedeniyle yapılmış alışlara ait olduğu tespit 

edilemeyen faturalarda yer alan akaryakıtın sevk yerinin irsaliyeler ve hakediş 

belgelerinden belirlenecek teslim yeri ve miktarı ile teslim tarihlerine uygunluğu 

başka delillerle doğrulanmadıkça, maliyetlere dâhil edilen faturaların gerçekten 

yapılmış bir teslime dayandığının kabul edilmesi olanaklı bulunmamıştır
232

. 

Somut ve yeterli dayanağın, yani delillerin yeterliliğinin anlam ve kapsamı 

konusunda Danıştay kararlarında sıklıkla rastlanan uyuşmazlıklar bakımından bir 

inceleme yapmak mümkündür. 
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3.1.4.7.1. Tarhiyatın Dayanağı İncelemenin Yapılmış Olması 

Bu bağlamda öncelikle belirtilmesi gereken bir husus, vergi idaresince matrah 

takdiri için mutlaka bir vergi incelemesi yapılmasının ya da takdir komisyonuna 

başvurulmasının gerekli olmasıdır. 

Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun bir kararına göre, matrah takdiri için 

takdir komisyonlarına başvurulduğunda ayrıca vergi incelemesi de yapılmasına 

VUK’un 30’uncu maddesi gereğince gerek yoktur. Ayrıca takdir komisyonlarının 

matrah ve servet takdirini yaparken vergi incelemesi yetkisini haiz oldukları da VUK 

m.74 ve 75 gereğince bellidir
233

. 

Ancak yine güncel bir Danıştay kararına göre takdir komisyonlarının KDV 

indirimi yetkisi bulunmadığından; indirim mekanizması ise vergilendirme tekniği 

açısından matrah takdirinden farklı bir müessese olduğundan, KDV indirimine ilişkin 

olarak takdir komisyonlarınca matrah saptanması mümkün değildir. Sahte fatura 

kullanılması ya da defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gibi durumlarda indirim 

hakkının red veya kabul edilmesi ancak vergi incelemesi ile mümkündür
234

.  

Ancak tarhiyata dayanak olan bir inceleme raporu ve takdir komisyonunun 

bulunması şarttır. Aksi takdirde tarh işleminin sebep unsuru açısından hukuka aykırı 

kabul edilmelidir. 

İnceleme elemanınca menkul sermaye iradı elde ettiği halde beyan etmeyen 

yükümlülerin tespitinin istendiği olayda, bunun üzerine ilgili vergi dairesi müdürlüğü 

tarafından davacının da içinde bulunduğu ve bankalardan temin edilen bir liste 

oluşturularak liste davalı idareye gönderilmiştir. Davalı idare tarafından davacının 

hesabının bulunduğu banka şubesi nezdinde elde ettiği faiz geliri esas alınarak 

tarhiyat yapılmıştır. Tarhiyata karşı açılan davada, Sultanahmet Vergi Dairesi 

Müdürlüğü yazısı ve banka hesapları haricinde re’sen takdire dayanak oluşturan 

takdir komisyonu kararı veya inceleme raporu bulunmadığı, bu bilgilere dayanılarak 
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  Dnş.VDDK, E.2008/61, K.2009/345. 
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  Dnş.9.D., E.2014/12575, K.2014/8802, 04.12.2014. 
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tarhiyat yapılamayacağı gerekçesiyle vergi ve cezaların kaldırılmasına karar verilmiş, 

karar Danıştay’ca onanmıştır
235

.  

Danıştay, iş müfettişlerince ilgili mevzuat uyarınca yapılan denetimlerde 

işçilere ödenen ikramiyelerin ücret bordrolarında gösterilmemesi gibi tespitlerin esas 

alınarak takdir komisyonlarınca matrah takdir edilmesini de hukuka aykırı 

bulmamaktadır
236

. 

3.1.4.7.2. Yeterlilik Ölçütü Bakımından Uygulanan Denetim 

Tekniği 

Genel olarak yeterli ve nitelikli denetim delillerinin toplanması amacıyla 

izlenen yollara "denetim teknikleri" adı verilir
237

. 

Bir denetim faaliyetinde denetçi kendi seçeceği denetim tekniklerine 

başvurarak mesleki açıdan güvenilir bir denetim görüşüne ulaşmak için delil toplar 

ve bunları değerlendirir
238

. 

Kullanılacak teknikler denetimin kapsamına, işletmenin yapısına, iç kontrol 

sisteminin etkinliğine, denetim yöntemlerine ve denetlenecek hesaplara göre değişir. 

Denetim teknikleri çoğu kez birbirinden bağımsız şekilde değil, bir arada 

uygulanırlar
239

. 

Denetimde kullanılan başlıca teknikler, karşılaştırma, tutar aktarımının 

kontrolü, aritmetik inceleme ve belge incelemesidir
240

.  

                                                           
235

  Dnş.4.D., E.2007/5985, K.2009/2379, 29.04.2009. 
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  Dnş.3.D., E.2006/1160, K.2006/2911, 14.11.2006. Yukarıda belirtilen kanun hükümleri uyarınca 
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  TEKİN, ÇELİKKAYA, a.g.e, s.32. 
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  Ersin GÜREDİN, Denetim, 6.bs., İstanbul, Beta, 1994, s.32-34. 
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  Mevlüt ÖZER, Denetim, Cilt 1, Ankara, Özkan Matbaacılık, 1997, s.235, 236. 
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Bir vergi incelemesi sırasında uygulanan ya da uygulanması gereken denetim 

tekniği, işlemin dayanağı olarak ortaya konulan delillerin yeterliliği bağlamında, 

yargı yerince değerlendirilebilir.  

Örneğin davacı yükümlü hakkında yapılan ihbara dayanılarak, el defterindeki 

bilgilerle yasal defter ve belgelerdeki kömür satışlarına ilişkin kayıtların 

karşılaştırılması suretiyle yapılan kaydi envanter sonucunda belgesiz satıldığı 

saptanan kömür miktarına, ... Derneğinin bildirdiği birim satış fiyatının uygulanması 

ile bulunan matrah esas alınarak tarhiyat yapılmıştır. Vergi mahkemesi, el defterinde 

bulunan bilgiler doğrultusunda herhangi bir karşıt inceleme yapılmadığı ve somut bir 

tespitin bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatı iptal etmiştir.  

Danıştay’a göre ise yasal defter ve belgeler dışında kanunda öngörülmeyen 

gayri resmi defterlere ticari işlemlerin kaydedilmesi halinde, bu kayıtların vergi 

matrahını azaltacak nitelikte olmadığının ispatı, VUK m.3/B fıkrası uyarınca, bunu 

iddia eden yükümlüye ait olup, bu durumun ispat edilememesi halinde, el defterinde 

yazılı bilgilerin esas alınması suretiyle tarhiyat yoluna gidileceği açıktır. 

Görüldüğü üzere, yükümlü nezdinde oluşmuş bir ispat aracı olan el 

defterindeki bilgilerle yasal defterlerdeki kayıtların karşılaştırılması sonucunda 

yapılan tarh işleminin yeterli ve somut dayanağı bulunduğuna karar verilmiştir. Söz 

konusu tespitlerin yetersiz ya da soyut olarak nitelendirilemeyeceği görüşündeyiz. 

Bu durumda idarenin iddiasının aksini, yükümlünün ispat etmesi gerekecektir. 

Yükümlünün ticari işlemlerinin takibine ilişkin olduğu tespit edilen el 

defterindeki bilgilere göre bir kısım hasılatın kayıt dışı kaldığının belirlenmesi 

halinde, karşıt inceleme yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir. 

Bu durumda, özel el defteri kayıtlarına göre davacının bir kısım hasılatını 

beyan dışı bıraktığı tesbit edildiğinden, faturasız alım satımın karşıt inceleme ile 
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saptanmadığı gerekçesiyle mahkemece tarhiyatın kaldırılması yolunda verilen 

kararda hukuka uyarlık görülmemiştir
241

. 

3.1.4.7.2.1. Fiili/Kaydi Envanter Gerektiren Haller 

Kayıt dışı hasılatın varlığından söz edilebilmesi için kural olarak kaydi 

envanter yapılması veya bir malın kayıt dışı satıldığı yolunda bir tespit bulunması 

gerekmektedir. İnceleme elemanınca böyle bir inceleme yapılmadan bir takım 

verilerden hareketle tespit edilen kârlılık oranının maliyetlere uygulanması suretiyle 

saptanan matrah farkında ve mahkemece tarhiyatın değişiklikle onanması yolundaki 

kararında isabet bulunmamaktadır
242

. 

Eczacılık faaliyetinde bulunan davacının ortağı olduğu ecza deposu ile diğer 

iki ecza deposu adına düzenlediği fatura içeriği ilaçların 3.kişilere satıldığı kabul 

edilerek tarhiyat yapılmıştır. Ancak bu iddia hiçbir somut tespite dayanmadığı gibi, 

elde edildiği kabul edilen kâr oranı ticari ve teknik icaplara aykırıdır. İlaçların 

gerçekte ecza deposuna satılıp satılmadığının tespiti için öncelikle ecza depoları 

kayıtları üzerinde kaydi envanter yapılmalıydı. Somut tespitlere dayanmaksızın ecza 

deposu hasılatına ve ticari ve teknik icaplara uymayan kâr oranına dayanılarak vergi 

tarh edilip ceza kesilemez
243

. 

Diğer yandan, alış belgeleri kayıtlı olmayan emtianın, satışının da aynı yıl 

içinde ve belgesiz olarak yapıldığı ticari ve teknik icaplar gereğince kabul 

edilmektedir. Aslında emtianın stokta bulunup bulunmadığı, fiili envanterle tespit 

edilebilecek bir husustur. Ancak dönem kapandıktan sonra yapılan vergi incelemesi 

sırasında yapılacak fiili envanterin, incelenen dönemle ilgili olarak doğru sonuçlar 

vermesi olanaklı bulunmadığından, fiili envanter yapılmamasının incelemeyi eksik 

kılacağı yönündeki iddialara itibar edilmemektedir.. Bu bakımdan; alış belgeleri 

kayıtlı olmayan emtianın, satışının da aynı yıl içinde ve belgesiz olarak yapıldığı 

belirtilmektedir. 
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3.1.4.7.2.2. Karşıt İnceleme Gerektiren Haller 

Yükümlünün belli kişilerle vergilendirmeyi etkileyen ilişkisi olması ve bu 

ilişkiye konu olan satış ya da hizmet ifasının inceleme konusu olması durumunda, 

durumunda, bu kişiler nezdinde karşıt inceleme yapılmasına gereksinim 

duyulmaktadır. Bu bağlamda özellikle söz konusu kişilerin isim ve adresleri 

ulaşılabilir nitelikte ise vergi idaresinin karşıt inceleme yapmaması eksik inceleme 

yapılmış olduğu yönünde kararlar verilmesine yol açmaktadır
244

. Birtakım emarelerin 

varlığıyla birlikte sadece belli sektörde sahte fatura ticaretinin yaygın olduğundan 

hareketle varsayıma dayanılarak yapılan tarhiyat da hukuka uygun olmayıp, böyle bir 

iddianın ilgili kişiler nezdinde karşıt inceleme yapılmadan ortaya konulması 

varsayım niteliğinde kabul edilmektedir. 

Hurda metal ticareti sektöründe içerik itibarıyla gerçeğe aykırı fatura 

kullanımının yaygınlığı ileri sürerek davacının 2002 yılı defter ve belgelerinin 

incelenmek üzere istenilmesine karşın ibraz edilmemesi üzerine tarh dosyasında 

yapılan incelemeyle, yükümlünün iş yerinin durumu, demirbaşının, işçisinin 

bulunmaması gibi hususlar dikkate alınarak beyan edilen satış tutarına bu koşullarla 

ulaşılmasının ticari teamüllere uygun olmadığı bunun da komisyon karşılığı 

düzenlenen içerik itibarıyla gerçeğe aykırı faturadan elde edilen gelir olduğu 

görüşüyle matrah farkı bulunduğu, bu durumda yükümlünün sahte ve içeriği 

itibarıyla gerçeğe aykırı faturaları komisyon karşılığı satarak gelir ettiği hususunda 

karşıt inceleme yapılmaksızın, sadece sektörde sahte fatura ticaretinin yaygın 

olduğundan hareketle varsayıma dayalı tarhiyat yapıldığı anlaşıldığından, eksik 

inceleme ve varsayıma dayalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle 

gelir vergisi, fon payı ve vergi ziyaı cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir
245

. 

Danıştay VDDK, bir kararında “Davacı şirketin satışlarındaki tüm iplik 

emtiasının dönembaşı ortalama maliyet bedeli ile dönemiçi ortalama birim alış 

fiyatına göre Ocak ilâ Temmuz döneminde çok düşük tutarlı birim fiyattan emtia 
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satışında bulunması nedeniyle tarhiyat yapılmışsa da, toptan satıldığı belirtilen iplik 

emtiasına ilişkin satış faturasında yer alan bedelden daha yüksek bedel alındığı 

yolunda adına fatura düzenlenen mükellefler nezdinde bir karşıt inceleme yapılarak 

faturaya gerçek bedelin altında bir bedel yazıldığı ortaya konulmadığı gibi ticari 

hayatta amaç kâr elde etmek olmasına karşın, işletmenin nakit ihtiyacı, ekonomik 

durgunluk, müşterilerle olan ticari ilişkinin devamı, malın kalitesine göre 

ayrıştırılması ve benzeri nedenlerle zarar da söz konusu olabileceğinden, eksik 

incelemeye dayanılarak yapılan tarhiyatın kaldırılması gerektiğine karar vermiştir
246

.  

Bir kararda, inceleme elemanınca tespit edilen matraha göre salınan kurumlar 

vergisi ile birlikte bu matraha esas teşkil eden ve beyan dışı bırakıldığı saptanan 

kurum kazancının, ortaklara dağıtılıp, dağıtılmadığı konusunda ya da dağıtılmayan 

kurum kazancının mükellef tarafından ihtilaflı dönemi takip eden dönem 

beyanlarının düzeltilmesi suretiyle sonuç hesaplarına aktarılıp, aktarılmadığı 

hususlarında bir araştırma ve tesbit yapılmadan, sadece şirket karının ortaklara 

dağıtıldığı varsayımı ile yapılan tarhiyatta ve bu tarhiyata karşı açılan davayı 

reddeden mahkeme kararında isabet görülmemiştir
247

. 

Zirai mücadele ilaçları imali ve satışı işi ile uğraşan davacı şirketin bir cilt 

faturasının kaybolduğunu idareye bildirmesi üzerine 1996 yılı için re'sen takdir 

edilen matrah üzerinden kurumlar vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, ağır kusur 

cezası kesilmiştir. İstanbul 3. Vergi Mahkemesi 20.10.2003 günlü ve E:2003/856, 

K:2003/2685 sayılı kararıyla; davacının kaybolduğunu bildirdiği faturaları kullandığı 

ya da beyanı dışında bir geliri bulunduğu yolunda herhangi bir tespit yapılmadan 

genel ifadelerle takdir edilen matrah üzerinden re'sen yapılan tarhiyatta isabet 

görülmediği gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare 

yapılan tarhiyatın yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir
248

. 

Bir diğer olayda, davacının, aracının satış bedelini kasko değerinin altında 

beyan ettiği ileri sürülerek, takdir komisyonuna başvurulduğu, takdir komisyonunca 
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da aracın kasko değeri esas alınarak matrah farkının takdir edildiği anlaşılmıştır. 

Bu bağlamda Gelir Vergisi Kanunu'nun "kanunda yazılı kazanç ve iratların 

gelirin tesbitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınacağı" şeklindeki 2 nci 

maddesiyle gerçek kazancın vergilendirilmesi amaçlanmakta olduğu hükmüyle 

gerçek mahiyet esası vurgulanarak, söz konusu aracın satışına ilişkin noter satış 

senedinde aracın kime satıldığı belli olduğuna göre aracı satın alan bu kişi nezdinde 

karşıt inceleme ve araştırma yapılması, alıcı ile yükümlü arasında satış bedeli dışında 

bir nakit hareketi varsa bunun tespit edilmesi, ayrıca aracın alış bedelinin de dikkate 

alınması suretiyle bulunacak tutarın beyan edilen miktara göre noksan olup 

olmadığının belirlenmesi gerekirken, bütün bu araştırmalar yapılmadan, aracın 

bakımsız ve yıpranmış olup olmadığı dikkate alınmadan, aracın sadece harca konu 

değeri olan kasko değerinin altında bir değerle satıldığının kabulü suretiyle matrah 

takdiri yoluna gidilerek gerçek gelirin vergilendirilmesi ilkesine aykırılık yapıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu durumda, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetine esas 

olacak şekilde, davacının beyanının gerçek durumu yansıtmadığına dair bir delilin 

bulunmaması ve takdir komisyonu kararının dayanaktan yoksun olması karşısında, 

yapılan tarhiyatta ve bu tarhiyata karşı açılan davanın kısmen reddedilmesinde 

yasaya uyarlık görülmemiştir
249

. 

3.1.4.7.2.3. Randıman İncelemesi Gerektiren Haller 

Vergi incelemesi ile yapılan denetimin en başta bir doğruluk denetimi olduğu 

dikkate alındığında
250

, fiili ve kaydi envanter yapılması suretiyle yapılan randıman 

incelemeleri önem taşımaktadır.  

“Randıman veya verimlilik esası adı verilen yöntem, üretime sevk edilen belli 

miktar ve nitelikteki ham maddeden, belli üretim tekniğiyle, belli miktarda mamul 

üretilebileceği gerçeğine dayanır. Bu gerçek ise, vergi ile ilgili muamelelerin gerçek 

mahiyetlerinin ortaya çıkarılmasında kanıt olarak kullanılmaya elverişli bir teknik 
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icaptır. Dolayısıyla, randıman incelemesi sonucunda, mükellefin beyanına göre fark 

bulunması defter ve beyanların gerçeği yansıtmadığını gösterir ve aksi 

ispatlanmadıkça re’sen takdiri gerektiren bir nedendir.
251

”  

Literatürde randıman incelemesinin vergi incelemesinde “delil” olarak 

kullanılabildiği belirtilmektedir
252

. Oysa randıman incelemesi delil değil, “delil 

yöntemi” olan “vergi incelemesi” tekniklerinden biri ya da başlıbaşına “delil 

kaynağı” olarak nitelendirilmelidir.  

Randıman tekniğinin ne şekilde uygulandığı, diğer bir deyişle içeriği ise 

önem taşımaktadır. Bu bağlamda randıman incelemelerinde üretimde gerçekleşen 

fire oranının
253

 doğru tespit edilmesinin önemi yanında, bazı Danıştay kararlarında 

belirtildiği ve bizim de isabetli bulduğumuz yaklaşıma göre, üretimin tek bir 

unsurunun dikkate alınması yani somut olayda tek bir randıman ölçütü nazara 

alınarak inceleme yapılması kural olarak yeterli olmayıp, üretimin tüm unsurlarının 

mümkün olduğunca incelenmiş olması gerekmektedir. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri (Genel) Kurulu bir kararında bu hususa işaret 

etmiştir: Söz konusu karara göre, kayıt ve beyan dışı bırakılan hasılatın gerçeğe en 

yakın miktarının saptanması gerektiğinden, imalat randımanının araştırılması 

bakımından bu sonuca ulaşılabilmesi için işletmenin kapasitesi, kullanılan teknoloji 

ve tüm temel girdilerin gözönüne alınması zorunludur. Somut olayda tüketilen enerji 
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esas alınırken, üretim için gerekli diğer temel girdiler olan elektrik ve kömür tüketimi 

yanında toprak ve işgücünün üretimdeki payı ve etkisi ihmal edilerek bulunan 

randımanın, gerçeğe en yakın üretim miktarını ve hasılatı saptamaya olanak 

vermeyeceği açıktır
254

. 

Danıştay’ın kimi kararlarında ise bu kuraldan uzaklaştığı görülmekte, örneğin 

yukarıda yer alan Karar’ın aksine aynı Danıştay Vergi Dava Daireleri (Genel) 

Kurulu’nun salt elektrik üretimi nazara alınarak yapılan randıman incelemesinin 

yeterli olduğunun belirttiği tespit edilmektedir. Bu Karar’da uyuşmazlık konusu 

randıman incelemesinde, hazır alınarak satılan ve imal edilen blok tuğla miktarının 

tespiti amacıyla üretim girdileri incelenmiş, üretimde kullanılan emek, kömür ve 

toprağın gerçek miktarıyla kayıtlara geçirilmeyen girdiler olması nedeniyle, en az 

yanıltıcı girdinin elektrik enerjisi tüketimi olduğu kabul edilip, şirket yetkilisinin; 

tüketilen elektriğin %10 unun üretime girmeyen tüketim olduğu yolundaki beyanı da 

dikkate alınarak, ... Toprak Sanayi İşverenleri Derneği'nin yazısında bildirilen ve 

şirket yetkilisince de doğrulanan fire oranı düşüldükten sonra bulunan miktar ile 

kayıtlı üretim miktarı ile arasında fark olduğu tespit edilmiş ve şirket hasılatının ayrı 

ayrı dökümleri yapılmak suretiyle, şirketin hazır tuğla da alıp sattığı yolundaki şirket 

yetkilisinin ihbarı doğrulanmıştır
255

.  

Bu Karar’da dikkat çeken husus, randıman incelemesinin salt elektrik üretimi 

ölçütüne göre yapılmasının nedeninin diğer üretim unsurlarına ilişkin kayıtların 

gerçeğe aykırı olması olarak belirtilmesidir. Oysa kanımızca randıman incelemesinin 

yapılmasının nedeni zaten defter kayıtlarının gerçeğe aykırı olduğu yönündeki 

şüphedir. Ayrıca randıman incelemesi sonuçlarının yükümlü şirketi ihbar eden şirket 
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yetkilisinin beyanları ve yine bu yetkili tarafından sunulan hasılat kayıtlarını içeren 

bilgisayar disketinin çözümlenmesiyle ortaya çıkan verilere uygun olması da 

Dnş.VDDGK’nın kararına dayanak olmuştur. Oysa daha önce ilgili başlıklar altında 

belirttiğimiz üzere şirket yetkilisinin beyanlarının “güvenilirlik” ölçütü bakımından, 

hukuka aykırı bir yöntemle elde edilen bilgisayar disketi verilerinin ise “hukuka 

uygunluk” ölçütü bağlamında geçerli delil niteliklerinin sorgulanabilir olduğu 

düşüncesindeyiz. 

Randıman incelemesi teknik icaplara ilişkin iddialar bakımından gerekli olsa 

da, randıman incelemesiyle elde edilen somut verilerin tek başına tarhiyata dayanak 

yapılıp yapılamayacağına ilişkin olarak birbirinden farklı Danıştay kararları 

bulunmaktadır. 

Örneğin bir kararda randıman incelemesi sonucunda beyana nazaran üretimde 

fark bulunmasının, defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının kanıtı 

sayılamayacağı, dolayısıyla defter ve belgelerin delil niteliğini ortadan 

kaldıramayacağı belirtilmiştir
256

.  

Farklı bir kararda ise, kayıt ve belgelerden çıkarılan randımanla ortalama 

randıman arasında önemli bir fark bulunduğu durumlarda, randıman düşüklüğünün 

re’sen takdir nedeni olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir
257

.  

Danıştay 7.Dairesi’nin bu karara paralel bir kararından bahsedilebilir. Tuğla 

imalatı işi ile uğraşan yükümlünün hesaplarının randıman yönünden incelenmesi 

sonucu, bir kısım hasılatın kayıt dışı bırakıldığından bahisle, işyerinde yapılan fiili 

üretim esas alınarak, salt elektrik tüketiminden hareketle hesaplanan matrah farkının 

re'sen tarhı vergi mahkemesince hukuka aykırı bulunmuştur. Mahkemeye göre, 

hasılatın bir kısmının kayıt ve beyan dışı bırakıldığı iddiası bakımından yeterli 

inceleme yapıldığının kabul edilmesi için, davacı şirkete ait fabrikanın üretim 

kapasitesi, fabrikada kullanılan teknoloji ile temel girdiler olan toprak, kömür, işgücü 

gibi üretim unsurlarının üretimdeki payı ve etkisi, yine üretimi etkileyebilecek olan 
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dış kaynaklı ekonomik ve sosyal olayların değerlendirilmesi gerekmektedir. Salt 

tüketilen elektrik enerjisinden hareketle hasılatın bir kısmının kayıt ve beyan dışı 

bırakıldığı sonucuna ulaşılamayacaktır.  

Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci 

Dairesi ise sayılı kararıyla, özetle, randıman veya verimlilik esası adı verilen 

yöntemin, üretime sevk edilen belli miktar ve nitelikte hammaddeden, belli üretim 

tekniğiyle, belli miktarda mamul üretilebileceği gerçeğine dayandığı, akılcı ( 

rasyonel ) olması gereken işletmenin, belli zaman diliminde, üretimde kullandığı 

enerjinin, bu zaman diliminde yapmış olduğu üretim için kendi teknolojisinin 

gerektirdiği enerji miktarına eşit olmasının işin doğası gereği olduğu, işletmede bu 

miktardan fazla enerji kullanılması durumunda, teknik icaplara aykırı olan bu 

tüketim miktarının haklı nedenlere dayandığının kanıtlanmasının işletmeciye ait bir 

yükümlülük olduğu, bu kanıtlamanın gereği gibi yerine getirilememesinin ise, 

işletmede kayıt dışı hammaddenin üretime verildiği, bu hammaddeden elde edilen 

mamulün de kayıt dışı satılarak, hasılatın gizlendiği anlamına geldiği; davacı şirket 

tarafından, aradaki bu farkın haklı nedenlere dayandığının, hukuken geçerli 

belgelerle kanıtlanamadığı, bu durum, davacı şirketin işletmesinde kayıt dışı 

hammadde ile kayıt dışı üretim yapıldığını ve hasılatının gizlendiğini 

göstereceğinden, mahkeme kararında yazılanın aksine, bu üretimi içermeyen defter 

kayıtlarına ihticaca salih olarak bakılmasının, muhasebe kurallarına, normal ve 

mutad olana aykırı olduğu, gerekçesiyle kararı bozmuştur
258

. 

Bozma kararına uymayan mahkemenin kararında ısrar etmesi sonucunda 

uyuşmazlığı Danıştay Vergi Dava Daireleri (Genel) Kurulu çözmüştür
259

. 
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3.1.4.7.3. Yeterlilik Ölçütü Bakımından Emareler 

3.1.4.7.3.1. Anlam ve Kapsam 

Bir iddianın doğrulanması konusunda kanaat edinmeye elverişli olan ve fakat 

temsil edicilik özelliği itibariyle iddia edilen olayı ancak ihtimal derecesinde veya 

kısmen doğrulayabilen emareleri (belirtileri)
260

 yeterlilik ölçütü bakımından 

incelemek gerekir. 

Emarelerin ispat gücü açısından ceza muhakemesi ve medeni muhakeme 

öğretilerinde farklı görüşler bulunduğunu belirtmek gerekir. 

Öncelikle ceza yargılamasında yargıç uyuşmazlığa ilişkin her delili, her 

belirtiyi maddi gerçeği aydınlatıp aydınlatmaması bakımından değerlendirir
261

.  

Ceza hukuku öğretisinde ileri sürülen bir görüşe göre emareler, dış dünyada 

var olan ve ispat konusu olayı belirlemekte yararlanılabilen ispat araçlarıdır
262

. 

Emareler, kural olarak tek başına ispat gücünü haiz olmadıkları gibi, ancak birlikte, 

birbirlerini tamamladıkları takdirde delil sayılabileceklerdir. Emareler ispat edilecek 

olayı dolayısı ile gösterirler. Örneğin fren izinden otomobilin hızı öğrenilebilir
263

.  

Diğer bir görüşe göre, emare bir olayı tek başına ispatlama gücüne sahip 

olmayıp, ancak delilleri destekleyerek ispat konusunda sağlıklı bir sonuca 

ulaşılmasına yardımcı olabilecektir
264

.  

Emarenin ispat gücünün zayıf olduğunu kabul eden bu görüşe göre emare asla 

delil olarak kabul edilemeyeceğinden, hiçbir zaman hüküm için yeterli değildir
265

.  

Belirli bir alanda, istisnai olarak yasa emareye ispat gücü tanımış olabilir, bunun 

dışında sadece emarelere dayanan bir ispat sistemi bugünkü usul hukukuna 
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261

  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e, s.28. 
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  Nurullah KUNTER, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9.Bs., 

İstanbul 1989, s.628-629. 
263

  KUNTER, a.g.e., s.629. 
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yabancıdır. Delil ile emare arasında büyük fark olduğundan, delil yokluğu emarelerle 

hüküm vermek için mazeret sayılamaz
266

. 

Gerçekten ceza hukukunda emarenin zayıf bir ispat gücü bulunduğu kabul 

edildiğinden, kimi durumlarda yasada"kuvvetli emare" terimi kullanılmıştır.  

Aksi yöndeki görüşe göre ise maddi gerçeğin araştırılması, her şeyin delil 

olması ve yargıcın delilleri serbestçe takdir edebilmesi ilkelerinin hakim olduğu ceza 

muhakemesi hukukunda emarenin delil olup olmadığının tartışılmasına gerek bile 

olmamalıdır
267

. 

Hatta dolaylı (emare yoluyla) ispata izin verilmesi bizatihi delillerin serbestçe 

değerlendirilmesi ilkesinden kaynaklanır
268

. 

Görüldüğü üzere bir kısım hukukçular emareyi sınırlı ve kısmî bir ispat gücü 

olan delil türü olarak değerlendirir, bunun ötesinde bir görüş emareyi delil olarak 

dahi kabul etmezken; daha yeni olan bir anlayış ceza muhakemesi bakımından 

temsilî değeri bulunduğu ölçüde emareye ispat gücü tanınmaktadır.  

Medeni usul hukukunda ise, hukuki işlemler alanına egemen olan katı ispat 

sistemi ve bu “senet merkezli ispat sistemi”nin ispat hukukunun bütününe yansıması, 

“emare”nin çok daha sınırlı bir şekilde uygulanmasına yol açmaktadır. konuralp 

ÜSTÜNDAĞ, emarelere dayalı ispatı “dolaylı ispat” ve “ilk görünüş ispatı” 

ayrımı altında incelemektedir. Yazara göre emarelere dayalı ispat dolaylı ispatın bir 

türüdür, ispat edilen komşu olayların kanuni unsurların gerçekleştiğini büyük bir 

ihtimal dâhilinde gösterdiği hallerde yargıç artık bu olaylara dayanarak hüküm 

verebilecektir
269

. Emare ile ispat için, uyuşmazlığın esasını çözecek nitelikte 
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herhangi bir olay bulunmaması ve bu olay hakkında mahkeme tarafından tam bir 

kanaate ulaşılmasının mümkün olmaması gerekmektedir
270

. 

Emare ile ispat hallerinde ortak özellik, hukuki düzenlemelerde ispat 

açısından unsur olarak konulan olayların hepsinin tam olarak ispat edilemeyecek 

olaylardan olmasıdır. Başka bir deyişle, söz konusu hukuki düzenlemelerde yer alan 

olaylara dayanan iddialar, kimi zaman şüpheli kalmak durumunda olan olaylardır.  

Buna karşın, emareler de, akıl yürütme açısından tutarlı, ilgili olayların hiç 

değilse bir kısmını açıklayıcı ve kısmen de olsa, ikna edici güce sahip olmalıdırlar
271

. 

Tüm bu görüşlerin ortak noktası gerek ceza muhakemesi hukuku gerekse 

medeni usul hukuku öğretisinde delillerin serbestçe değerlendirildiği yargılamalarda, 

emarelerden  yararlanılabileceğinin genel olarak kabul edilmiş olmasıdır
272

. Delil 

serbestliği ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkelerinin esas olduğu vergi 

yargılaması hukukunda da emarelerden yararlanmanın mümkün olduğunu belirtmek 

gerekir. 

Danıştay kararlarında açıkça belirtilmese de, vergisel işlemler bakımından 

emarelerden yararlanılabileceği kabul edilmektedir. Örneğin bir karara göre, 

vergilendirme işlemi yapılırken, “kanuna uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin 

bu biçimselliğinin ötesine geçilerek muamelenin tarafları arasında oluşan maddi ve 

hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin, araştırılması” gerektiğinden her türlü delil 

kullanılabilir. Kararda bu “delillere” örnek olarak; tarafların ikrarı, vergiyi doğuran 

olayla ilişkisi doğal ve açık bulunan tanık ifadesi, muamelenin taraflarının ekonomik 

ve ticari konumları, işyerlerinin durumu, arandığında bulunup bulunamamasına 

ilişkin tespitler verilmiştir
273

. Kanımızca tarafların ekonomik ve ticari konumları, 

işyerlerinin durumu, arandığında bulunup bulunamamasına ilişkin tespitler, emare 
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niteliğindedir ve idarenin gerçek mahiyeti tespit edebilmesi için emarelerden destek 

olarak yararlanması belirttiğimiz üzere mümkündür. 

Bununla birlikte vergi hukukunda ispat ölçüsü kural olarak  “tam vicdani 

kanaat” olduğundan, emareler vergi hukukunda da tek başına ispat gücüne sahip 

olamazlar. Ancak birbirlerini ya da diğer delilleri tamamlayıcı olarak işlev 

görebilirler.  

Buna karşın yasa koyucu “tam kanaat” oluşturabilecek ölçüde ispatı mümkün 

olmayan, her zaman şüpheli kalmak durumunda olan olaylar için, emarelere dayalı 

ispatı özel olarak kabul edebilir. 

Örneğin, vergisel arama kararı talep edilebilmesi için bir yükümlünün vergi 

kaçırdığına dair bir ihbar yapılmış olmalı ya da yapılan bir vergi incelemesi 

dolayısıyla ilgili yükümlünün vergi kaçırdığına delalet eden “emareler” bulunmuş 

olmalıdır. 

Beyan esasına dayalı bir vergi sisteminde, doğruluğu konusunda şüphe 

oluşturmaya yetecek nitelikte bir emarenin mevcut olması halinde, beyanın, defter ve 

belgelerin doğruluğu karinesinin ortadan kalkması söz konusu olmaktadır. Hangi 

emarelerin bu karineyi ortadan kaldıracağı ise VUK’ta belirtilmiştir
274

.  

Yoklama memurlarına yasal defter ve belgeler dışında kalan ve vergi 

kaybının olduğuna emare teşkil eden defter, belge ve diğer ispat araçlarının tespit 

edilmesi halinde bunları alma yetkisi tanınmıştır (VUK m.127) 

Bu yetkinin kullanılması, ceza usul hukuku anlamında bir el koyma 

işlemidir
275

. Öğretide bu işlem yetki unsuru açısından, yani usulüne uygun bir yargıç 

kararını gerektiren bir işlem olması nedeniyle eleştirilmiştir. Kanımızca bu konuda 

eleştirilmesi gereken bir diğer husus işlemin sebep unsuru yani el koyma için sadece 

vergi kaybının bulunduğuna yönelik “emarelerin” bulunmasının yeterli olmasıdır. 
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El koyma işlemi için aranan ispat ölçüsünün düşük olması, kanımızca 

yoklama memurunun somut ve yeterli delil arayışında bulunmadan, kaybı dolaylı 

olarak gösteren bir takım olguları tespit etmesini yeterli kılacaktır. Örneğin, bir 

olayda yoklama memuru yükümlünün işyerinde düzenlediği tutanakta,- tutanakta yer 

vermese de orada yer alan bir şahsın beyanına dayanarak- 5 işçinin çalıştırıldığını 

belirtmiştir. Yargılama sırasında davacını muhtasar beyannamesine ilişkin kayıtlar 

üzerinde karşılaştırılma yapılarak beyanların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla 

tutanakta yer alan bilginin dayandığı beyanın doğru olmadığı anlaşılmıştır. Yoklama 

tutanağında yer alan bilginin, aksi belirtilmesine rağmen memurun kendi gözlemine 

dayandığı şüpheli olduğundan, bu husus yoklamayı hukuka aykırı kılmıştır
276

.  

Her ne kadar söz konusu yoklama tutanağı isabetli olarak hukuka aykırı 

bulunsa da görüldüğü üzere el koyma işleminin emarelere dayanarak yapılması, 

uygulamada yetersiz tespitlerin “emare” olarak değerlendirilmesine sebep 

olabilmektedir. Söz konusu koşulun “vergi kaybının bulunduğuna yönelik yeterli ve 

somut delil” olarak değiştirilmesinin bu anlayışı değiştirmek bakımından uygun 

olacağı görüşündeyiz.  

Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca teminat 

istenmesi ve ihtiyati haciz işlemlerinde de emarelerle ispat söz konusu 

olabilmektedir. 

Nitekim bu Kanun’un 9’uncu maddesi uyarınca, teminat istenmesine ilişkin 

koşullar; VUK m.344 uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 

VUK m.359 uyarınca kaçakçılık suçunu oluşturan hallere temas eden bir kamu 

alacağının salınması (tarhı) için gerekli işlemlere başlanmış olmasıdır. 

Yasakoyucu, teminat istenmesi için vergi ziyaı cezasının kesilmesini 

gerektiren haller ve kaçakçılık suçunu oluşturan hallerin tam ispatını gerekli 

görmediğinden, vergi incelemesine yetkili memurların bu iki durumu tespiti 

bakımından, inceleme sırasında, yükümlünün vergi zıyaına neden olduğu ya da 
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kaçakçılık suçu işlediği konusunda kimi emarelerin tespit edilmiş olması gerekli ve 

yeterli olacaktır
277

. 

Emarelerden uygulamada yararlanılan bir diğer alanın ise “peçeleme”nin söz 

konusu olduğu haller olduğu tespit edilmektedir. 

Peçeleme yoluyla, hukuka uygun ve bir hüküm ifade eden sözleşmelerle 

vergiden kaçınma olanaklarının yaratılması amaçlanabilir ve medeni hukuk için 

geçerli olan bu sözleşmeler vergi hukuku için geçerli olarak nitelendirilmez. Ancak 

bu halde dahi sözleşmenin, vergiden kaçınma amacına yönelik olduğu ispatlanmalı, 

hiç değilse kuvvetli emareleri bulunmalıdır
278

. 

Örneğin, yükümlünün reşit oğlunu işine ortak etmiş olması, vergi idaresince 

ortaklık sözleşmesinin vergiden kaçınma amacına yönelik olduğunun kabulüne yol 

açmıştır. Danıştay, bu ortaklık nedeniyle başka bulgular olmadan sadece 

yükümlünün hissesinin düşmesinin, oğlunun daha düşük oranlarda 

vergilendirilmesinin ve bu tarihlerde tahsilde bulunmasının, ortaklık sözleşmesinin 

vergiden kaçınma amacına yönelik olduğunun kabulü için yeterli sayılmaması 

gerektiğine karar vermiştir. Zira ülkemizde iş sahiplerinin ticari faaliyetlerini ileride 

çocuklarına devretmek ve onları hazırlamak amacıyla, erken yaşlarda işlerine ortak 

etmeleri sık sık görülmektedir. Yükümlünün reşit olan oğlunu işine ortak etmesini 

bunun dışında bir nedene bağlayacak herhangi bir emare yoktur
279

.  

Bu kararın “mevhum-u muhalifinden”, bu yönde başka ve yeterli “emare” 

bulunsaydı, vergiden kaçınmanın ispat edilmiş sayılacağı anlaşılmaktadır. 
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  CANDAN, s.84. Medeni usul hukukunda da ihtiyati tedbir kararı ve ihtiyati haciz hallerinde 
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Bu görüş kabul edilirse, hükmün işletilebilmesi yani vergiden kaçınmanın 

ispatı için, , “emarelerin” bulunması yeterli olacaktır. 

Belirtmek gerekir ki burada kullanılan emare kavramı ile işaret edilmek 

istenilen, olasılık (ihtimal) derecesindeki bir göstergedir. Bu gösterge, “mümkün 

olmak”tan daha ileri, akla yatkın bir olasılık ölçüsünü ifade etmektedir. Yani, ispat 

konusunda bir takım belirtiler olmakla birlikte, şüphenin de tam olarak 

giderilememiş olması kastedilmektedir
280

.  

Böylece, açıkça emare ile ispattan söz edilmese de, bir iddianın, bir olayın 

olasılığı, mahkemece kabulü için yeterli ise, olayın, iddianın varlığının mahkemece 

kabulü için yeterli ise, yargıcın kesin kanaat edinmesine gerek yoktur. Yargıcın, 

olayı/iddiayı olası (muhtemel, gerçeğe yakın) görmesi yeterlidir. Kanımızca gerçek 

mahiyetin arandığı vergi hukukunda emarelerden yararlanabilmeli, ancak emarelerin 

bir bütün olarak olayı temsil ettiği konusunda şüphe yenilmiş olmalıdır. Vergi 

idaresince vergilendirmeye esas alınan belge ve kayıtların gerçek mahiyetle uyumlu 

olduğunun kabul edilebilmesi biçimselliklerinden öteye geçilmesini gerektirdiğinden, 

emarelere başvurulması önem taşımaktadır. 

Örneğin, Danıştay yükümlü ile sürekli iş ilişkisi olan bir üçüncü kişide ele 

geçirilen müsvette el defterindeki kayıtların yükümlünün faturasız alım-satımlar 

yaptığının delili sayılabileceğini kabul etmektedir
281

. Kararda üçüncü kişinin 

müsvette el defterindeki kayıtların delil sayılması, “hiç kimsenin sırf başkasına zarar 

vermek amacı ile, kendi aleyhine de delil teşkil edecek bir belge düzenlemesinin 

düşünülmesinin mümkün olamayacağı” gerekçesine dayandırılmıştır
282

.  

3.1.4.7.3.2. Yargı Kararlarında Emareler 

Aşağıdaki emareler özellikle yükümlünün ya da yükümlünün mal/hizmet 

aldığını iddia ettiği kişilerin gerçek ekonomik ve fiili durumlarına
283

, vergisel 
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ödevlerini yerine getirip getirmediklerine, vergisel menfaat elde etmek amacıyla 

hukuka aykırı olarak bir takım organizasyonlarda bulunduklarına yönelik emareler 

olarak kabul edilmektedir. 

Bunlar sınırlı sayıda olmasa da Danıştay kararlarında sıklıkla değerlendirilen 

bazı emarelere aşağıda yer verilmektedir:  

Yürütülen İşle İlgili Emareler: 

Yükümlünün veya yükümlünün kullandığı belgeyi düzenleyen kişinin; 

- Yürüttüğü işin konusu, 

- Mükellefiyetinin terkin edilip edilmediği, 

- Satmış göründüğü emtia veya yapmış göründüğü hizmet bakımından 

organizasyonu
284

, 

- Yürüttüğü iş için zorunlu işlemlerin -örneğin alım-satım işlemlerinin 

veya bu işlemlerin doğal sonucu olan diğer işlemlerin- gerçekleştirilme biçimi,  

- Ekonomik durumu ile vergilendirme döneminde yapmış göründüğü 

işin hacmi arasındaki ilişki,   

İşyeri ile İlgili Emareler: 

Yükümlünün veya yükümlünün kullandığı belgeyi düzenleyen kişinin; 

- İşyerinin bulunmaması
285

. 

- İşyerinde işin yürütülmesi bakımından gerekli özelliklerin bulunup 

bulunmaması; örneğin işyerinin küçük olması, faaliyeti yürütmeye yeterli demirbaşın 

bulunmaması,  

- Satmış göründüğü emtia veya yapmış göründüğü hizmet bakımından 

ekipmanı, 
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- İşyerinin sürekli veya uzun süre kapalı olması, 

- Yükümlünün bilinen adreslerinde faaliyetini sürdürüp sürdürmemesi, 

- İşyeri adresini bildirimde bulunmadan ve/veya sürekli olarak 

değiştirmesi. 

İşyerinde Çalışan İşçiler ile İlgili Emareler: 

Yükümlünün veya yükümlünün kullandığı belgeyi düzenleyen kişinin; 

- İşyerinde işçi çalıştırmaması, 

- Yürüttüğü işin gerektirdiği sayıda işçinin bulunmaması, 

- İşyerinde çalışan işçilerin ortak ya da müdür olarak gösterilmesi. 

Vergi Ödevleri ile İlgili Emareler: 

Yükümlünün veya yükümlünün kullandığı belgeyi düzenleyen kişinin; 

- İşyeri uzun süre kapalı olduğu halde yüksek matrahlı vergi beyan 

etmemesi, 

- Yüksek matrahlı vergi beyan etmesine karşın, çoğu dönemde 

ödenecek KDVnin çıkmaması ya da az çıkması, 

- Mal ya da hizmet alış faturalarının pek çoğunun yanıltıcı olması
286

, 

- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde gerekli özenin göstermemesi, 

- Fatura, gider pusulası, sevk irsaliyesi vb. belge bastırıp bastırmaması, 

- İlgili dönemde vergi beyannamelerini verip vermemesi, 

- Beyan ettiği vergileri ödememesi
287

. 
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- Komisyon geliri elde etmekten dolayı hakkında tarhiyat yapılıp 

yapılmadığı, 

Belge Düzenleyen Kişi ile Bağlantının Varlığına İlişkin Emareler: 

- Şirket ortaklarının aynı kişiler olması
288

, 

- Tasfiye memurlarının aynı kişiler olması ve bu kişilere 

ulaşılamaması
289

, sayılabilir. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, her bir emarenin ispat gücü tek başına zayıftır, 

yani ispata elverişli değildir. Örneğin, yükümlüye fatura düzenleyen şirketlerin 

gerçek usulde vergi yükümlüsü olduğu ve bir kısmının ilgili dönem KDV 

beyannamelerini vermekle beraber vergi borçlarını ödemediği, bir kısmının vergi 

ödevlerini yerine getirmediği anlaşılmakta olup, davacı şirketin bu şirketlerden aldığı 

faturalar nedeniyle KDV ödemediği veya bu faturaların gerçek mal alışlarını 

yansıtmadığı yolunda dava dosyasında başkaca somut bir tespit bulunmamıştır. 

Yükümlünün alışlarının gerçek olduğu inceleme elemanınca da kabul edilerek 

kurumlar vergisi yönünden eleştirilmediği anlaşıldığından, davanın kısmen reddi 

yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiştir
290

. 

Olayda dayanılan emareler, davacının mal alışlarının gerçek olmadığı 

yönündeki iddianın ispatı bakımından yeterli görülmemiştir. 

Yükümlüye fatura düzenleyen şirketlerin gerçek usulde vergi yükümlüsü 

olduğu ve bir kısmının ilgili dönem KDV beyannamelerini verdiği ancak borçlarını 

ödemediği, bir kısmının vergi ödevlerini yerine getirmediği yönündeki tespit de 

davacı şirketin bu şirketlerden aldığı faturalar nedeniyle KDV ödemediği veya bu 

faturaların gerçek mal alışlarını yansıtmadığını ispatlamaya yeterli bulunmamıştır. 

Yükümlünün alışlarının gerçek olduğu inceleme elemanınca da kabul edilerek 

kurumlar vergisi yönünden eleştirilmediği anlaşıldığından, davanın kısmen reddi 
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yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında hukuka uygunluk görülmemiştir
291

. 

Bir diğer karara göre, amacı ortaklarına en ekonomik biçimde konut, işyeri 

veya bunların yapımına uygun arsa sağlamak olan yapı kooperatiflerinin, yapısı ve 

çalışma şekli itibarıyla kurumlar vergisi muafiyeti için öngörülen şartlara uyulduğu 

sürece, bunların vergilendirilmesine olanak tanınmamıştır. Buna karşın, üst kuruluşa 

üye olunmaması nedeniyle, kooperatifin bir kısım şekle ilişkin ödevlere uymaması 

sonucu yaptırıma tabi tutulması düşünülebilirse de beyan dışı gelir elde edildiği 

kanıtlanmadan vergilendirilmesi mümkün olmayacaktır
292

. 

Kereste satıcılığı yapan davacının adresinde bulunamaması ve 

yükümlülüğünün tesisinden itibaren 1991 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz dönemi 

KDV beyannamesi dışında başka beyanname vermemiş olması nedeniyle gerçeği 

yansıtmadığı sonucuna varılarak, faturanın içerdiği KDV indirimi vergi idaresince 

kabul edilmemiş, vergi mahkemesi de açılan davayı reddetmiştir. 

Yükümlü şirket temyiz dilekçesinde; faturayı düzenleyen kişinin işyeri 

adresinde vergi yoklama memurlarınca düzenlenmiş yoklama fişini, taşımacılık 

işlerini kendisinin yaptığını ifade eden nakliyecinin noter tasdikli ifadesini ile yakın 

adreslerde kerestecilik faaliyetlerini sürdüren iki kişinin benzer içerikli ifadelerini 

ibraz etmiştir. 

Üstelik vergi mahkemesince yaptırılan inceleme üzerine düzenlenen tutanakta 

da 1991 yılında kereste satışı bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yükümlü şirketin sulama kanalları, sanat yapıları ve dolu savak inşaatlarında 

kullandığı toplam kereste miktarına ilişkin DSİ tarafından onaylı metraj özetleriyle 

şirket kayıtlarındaki kereste alımları arasında farklılık bulunduğuna ilişkin herhangi 

bir tespit de yoktur. 

Bu durumda 26.8.1991 tarihli faturanın gerçeği yansıtmadığı sonucuna 

ulaşmak mümkün değildir
293

. 
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Buna karşın, aşağıdaki karar örneklerinde görüldüğü üzere, emarelerin 

birbirlerini doğrulamaları ve diğer delillerle birlikte sunulmaları sonucunda ispata 

elverişli olmaları söz konusu olmaktadır. 

Davacıya fatura düzenleyen …Limited Şirketinin adreslerini bildirimde 

bulunmadan değiştirdiği, yeni iş yerinin yoklamalar sonucu tespit edilmesi üzerine 

başka bir vergi dairesinin yetki alanına taşındığı, zaman zaman işçilerin ortak ya da 

müdür olarak gösterildiği, işyerleri uzun süre kapalı olduğu halde yüksek matrahlı 

KDV beyan ettiği, ancak çoğu dönemde ödenecek KDV çıkmadığı veya çok az 

çıktığı, imalatçı vasfı kazandırmak için muvazaalı sözleşmeler yaptığı, aynı emtiayı 

birbirlerine aynen aktararak, ... Limited Şirketi, ... Anonim Şirketi, ... Limited Şirketi 

ve ... Limited Şirketinin aralarındaki organizasyon dahilinde birbirlerine fatura 

düzenledikleri, düzenlenen faturalardaki emtia aynen birbirlerine aktarıldığı için bu 

şirketlerin imalatçı olup olmadığının araştırılmasının bir öneminin bulunmadığı 

sonucuna varılmıştır. Bütün saptamalar değerlendirildiğinde, üzerinde gösterilen 

katma değer vergileri davacı tarafından indirim konusu yapılan faturaların, gerçekten 

bir emtia teslimini temsil etmek üzere düzenlenmediği anlaşılmaktadır
294

. 

Kararda “saptama” olarak belirlenen hususlar şirketler arasında organizasyon 

bulunduğuna yönelik doğrudan deliller ile bu delilleri dolaylı olarak destekleyen 

“emareler”dir. Bu bağlamda şirketler arasında düzenlenen faturalar temsili nitelikleri 

gereğince, aynı malın birbirlerine aynen aktarıldığının “doğrudan delili” 

niteliğindedir. Diğer yandan, davacı şirkete fatura düzenleyen şirketin sürekli olarak 

adres değiştirmesi, şirketler arasında organizasyon bulunduğu iddiasınının dolaylı 

olarak ispatına yardımcı olan “emare” niteliğindedir. 

Başka bir kararda ise davacının KDV indiriminde kullandığı faturaları 

düzenleyen Limited Şirketin, beyan ettikleri yüksek ciroları elde edecek sermaye 

yapısı ve iş organizasyonuna sahip olmadıkları, yine yüksek cirolar beyan etmelerine 

karşın, düşük tutarlı KDV ödedikleri veya ödenecek KDVnin ortaya çıkmadığı, 

şirketlerin işyerlerinin bulunmadığı, şirket yetkililerinin alışlarına ilişkin faturaların 
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muhteviyatı itibarıyla gerçek dışı olduğunu kabul ettikleri anlaşılmış olup; bu 

tespitler, anılan faturalar karşılığında gerçek bir mal tesliminin mevcut olmadığını; 

faturaların, belli bir bedel karşılığında, mahiyetleri itibarıyla gerçek dışı olarak 

düzenlendiklerini ortaya koyduğundan, indirimlerinden hareketle davacı Şirket adına 

yapılan dava konusu tarhiyatlarda ve kesilen vergi cezalarında yasaya aykırılık 

görülmemiştir
295

. 

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin “gerçek” mahiyeti 

arandığından, vergi idaresince ortaya konulan birtakım “biçimsel tespitler” 

çoğunlukla gerekli ispat ölçüsüne ulaşılması bakımından yeterli olmamaktadır. 

Örneğin bir olayda alım-satımı değer artışı kazancına konu edilen iki parça 

taşınmazı, tapu kayıtlarına göre 28.10.1992 tarihinde satın alan ve 13.11.1992 

tarihinde de, ilgili Konut Yapı Kooperatifine satan kişi olarak davacı görülmekteyse 

de, davacı tarafından dosyaya ibraz edilen ve adı geçen kooperatif kayıtlarına 

uygunluğu teyit edilen belgelerden, söz konusu taşınmazların gerçekte belirtilen 

şahıs tarafından satın alınıp daha sonra kooperatife satıldığı ve kooperatifçe satın 

alma bedelinin tamamının ilgili banka Şubesi aracılığıyla adı geçen şahsa ödenmiş 

olduğu ve dolayısıyla davacının bu olayda değer artışı kazancına konu olabilecek bir 

gelir elde etmediği açıkça anlaşılmış olup, davacının sosyal ve ekonomik durumunun 

da bu gerçeği doğruladığı kanaatine varılmıştır. Bu durumda vergi mahkemesince 

davanın kısmen reddedilmesinde isabet görülmemiştir
296

. 

Yani, tapu kayıtlarında yer alsa dahi kayıtların gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının davacının sosyal ve ekonomik durumu da nazara alınarak 

belirlenmesi gerekmiştir. 

Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında; firma ve şahısların gerçek anlamda 

tacir olup olmadıkları, faturaların gerçek mal karşılığında düzenlenmediği yönündeki 

tespitler irdelenmeksizin; sadece muhasebesinin işleyiş şekli, faturaların biçimsel 

kurallara uygunluğu, ödemenin çekle vb. yapıldığı, ürünün üreticiden alındığının 
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kanıtlanmadığı gerekçesiyle tarhiyatın terkini yolunda karar verilmesi de hukuka 

uygun değildir. Görüldüğü üzere, gerek vergi idaresince idari aşamada, gerekse 

mahkemece yargılama aşamasında yalnızca biçimsel tespitlerle yetinilmesi yeterli 

görülmemektedir. 

Örneğin bir Danıştay kararına göre; vergi mahkemesince uyuşmazlık konusu 

dönemde davacının fatura aldığı şahıs ve firmalara ilişkin olarak inceleme 

raporundaki tespitlerin hukuka uygunluğu, firma ve şahısların gerçek anlamda tacir 

olup olmadıkları, faturaların gerçek mal karşılığında düzenlenip düzenlenmediği 

araştırılarak irdelenmeksizin davacının sadece muhasebesinin işleyiş şekli, 

faturaların biçimsel kurallara uygunluğu, ödemenin çekle yapıldığı, ürünün 

üreticiden alındığının kanıtlanmadığı gerekçesiyle tarhiyatın terkini yolunda karar 

verilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir
297

. 

Diğer yandan, emarelerin ispat faaliyetinde kullanılması hiçbir şekilde idarece 

varsayımlara dayanılabilmesini mümkün kılmayacaktır. 

Örneğin yükümlünün ikrazatçılık yaptığının ispatlanması bakımından, borç 

para alıp verme eylemlerinin ortaya konulması yeterli olmayıp, yükümlüye faiz 

ödendiği somut olarak tespit edilmelidir.  

Bir olayda davacının ikametgahında emniyet elemanlarınca yapılan aramada 

ele geçirilip, vergisel yönden incelenmek üzere defterdarlığa intikal ettirilen beş adet 

borç senedinin, inceleme elemanınca araştırılması sonucu düzenlenen raporda, 

toplam 35.000.- Alman markı tutarında olan üç adet senedin ise davacının kararda 

belirtilen kişiye faiz karşılığı üç ayrı zamanda verdiği borca ilişkin olduğunun ve bu 

borca karşılık davacının, muhtelif bankalarca uygulanan yıllık faiz oranlarının 

ortalamasına ait bir oranda ( % 80 ) faiz geliri elde ettiğinin tespit edildiğinden, 

borcun verildiği yıla ilişkin ortalama kur üzerinden 35.000.- Alman markı Türk 

lirasına çevrilmek ve % 80 faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan matrah 

üzerinden cezalı tarhiyat yapılması öngörülmüş, bu doğrultuda yapılan cezalı 

tarhiyata karşı açılan dava reddedilmiştir. 
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Danıştay öncelikle, son yıllarda enflasyon nedeniyle Türk lirası değer kaybına 

uğradığından, borç-alacak ilişkilerinde yabancı paraların kullanılmasının normal ve 

mutad bir durum olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, değer kaybına uğramasını 

önlemek amacıyla paranın Türk lirası yerine döviz olarak elde bulundurulması ile bir 

başka şahsa borç olarak verilip aynı tutarlı olarak geri alınması arasında herhangi bir 

fark yoktur. 

Olayda, verilen borç miktarı ile bu borç için düzenlenen senetlerin tutarının 

35.000.- Alman markı olduğu hususu çekişmesiz olup, idarece de bunun aksi yönde 

bir iddia ileri sürülmemiştir. Öte yandan, borçlunun davacıya bu miktarın üzerinde 

ödeme yaptığı (faiz ödediği) konusunda da, borç ilişkisinin taraflarınca herhangi bir 

beyanda bulunulmadığı gibi, idarece yapılmış, bu hususu doğrular nitelikte ve 

hukuken itibar edilebilir somut bir tespit de bulunmamaktadır. 

Bu durumda; olayda, davacının faiz geliri elde ettiğinden söz 

edilemeyeceğinden, adına cezalı tarhiyat yapılması işleminde ve bu işlemin iptali 

istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararında isabet görülmemiştir
298

. 

Görüldüğü üzere yeterli delil ortaya konulmadan verilen borcun karşılığında faiz 

alındığının kabul edilmesi “varsayım”dan öteye gitmemektedir.  

3.1.4.7.4. İddianın Dayanaklarının İspat Konusu Maddi Olayla ve 

Davacı ile İlgili Olması 

Vergi idaresinin iddiasının yeterli ve somut dayanağının bulunduğunun kabul 

edilebilmesi için, ispat konusu maddi olaya ve davacıya ilişkin, yani “bireysel” 

verilerden oluşması gerekir.  

Uygulamada cezalı tarh işlemleri başlı başına, yükümlünün kullandığı 

belgeyi/belgeleri düzenleyen nezdinde yapılan inceleme sonuçlarına 

dayandırılabilmektedir. Kanımızca bu durumlarda iddianın “yeterli somut 

dayanağının” bulunduğu söylenemeyecektir
299
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Hakkında tarh işlemi yapılan yükümlü nezdinde yeterli araştırma yapılmadan, 

belgeyi düzenleyen 3.kişi ile yükümlü arasında vergi hukukuna aykırılık bakımından 

bağlantı bulunduğu ve/veya ilgili belgenin gerçeği yansıtmadığı somut olarak ortaya 

konulamayacaktır. Belgeyi düzenleyen kişi hakkında yapılan tespitler, kanımızca 

gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Böyle bir durumda, cezalı tarh işlemi 

yapılmadan önce, yükümlüye durumu açıklama olanağı tanınmalıdır. Bu bağlamda 

yükümlünün yürüttüğü işin niteliğinin söz konusu mal/hizmet alımını gerektirip 

gerektirmediği, söz konusu mal tesliminin/hizmet ifasının işin niteliğine ve 

büyüklüğüne orantılı olup olmadığı gibi somut olayın gerçek mahiyetini belirleyici 

hususlar irdelenmelidir. 

Bu yönde pek çok Danıştay kararı bulunmaktadır. Örneğin: 

Davacı şirketin bedellerini gider yazdığı faturaların gerçek mal ve hizmet 

alımına ilişkin bulunmadığı sonucuna, yalnızca, bu faturaları düzenleyen şirketin 

işlemleri incelenerek düzenlenen vergi tekniği raporundaki bilgilerden hareketle 

ulaşılması, davacının faaliyet konusu olan tekstil ve konfeksiyon ürünleri imalatı ve 

satımı işinin özellikleri dikkate alınmaması hukuka aykırı bulunmuştur. Oysa 

faturalarda yazılı malzemelerin içerdikleri hizmetin, bu faaliyet türünde kullanılması 

normal ve mutad olup, idarece sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu kabul 

edilen fason işçilik hizmetlerinin davacı şirketin imalatında kullanıp kullanılmadığı 

yolunda bir tespit yapılmamıştır. Anılan faturaların VUK’un fatura nizamına ilişkin 

hükümlerine uygun olması ve idarece bu mal ve hizmetlerin kullanılmadığı yolunda 

yeterli inceleme ve araştırma yapılmaması karşısında salt vergi tekniği raporları 

sonuçlarına göre yapılan eksik incelemeye dayalı tarhiyatta isabet 

bulunmamaktadır
300

. 

Bir yükümlünün mal ve hizmet satın aldığı şirketin alım satım ilişkisi içinde 

bulunduğu başka bir şirket hakkında sahte veya yanıltıcı belge düzenlendiği yönünde 

bir rapor bulunması başlı başına, bu firmayla ilişkide olan şirketin sahte belge 
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düzenlediği iddiası için yeterli dayanak teşkil etmemektedir. Aynı zamanda böyle bir 

iddia iktisadi ve ticari icaplara uygun bulunmamaktadır
301

.  

Keza, bir yükümlünün alışlarının bir kısmının veya tamamının sahte 

olduğunun saptanması, satışlarının da sahte olduğu sonucuna ulaşmak için yeterli 

dayanak değildir. Görüldüğü üzere yükümlünün mal ya da hizmet alımlarının sahte 

olması, satışlarının sahteliği bakımından yeterli delil olmayıp, yalnızca “emare” ya 

da şüphe sebebi olarak değerlendirilmelidir.  

Zira sahte fatura kullanan yükümlüler arasında; alış ve satışlarını sahte fatura 

ile belgelendirerek tamamen sahte fatura komisyonculuğu yapan yükümlülerin 

yanısıra, maliyetlerini yükseltmek ve daha az KDV ödemek amacıyla, sadece sahte 

mal alış faturası kullanan yükümlüler de vardır. Bu nedenle bu yönde bir 

değerlendirme, ticari yaşamın gerçekleriyle örtüşmediği gibi iyiniyetli yükümlüleri 

de zor durumda bırakacaktır. Bir yükümlünün yasal olmayan fiillerinden doğan 

sonuçlardan olayla bağlantısı olup olmadığı somut olarak ortaya konulmadan bir 

başka yükümlüyü sorumlu tutmak hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmaz
302

.  

Ticari yaşamda malı satın alan yükümlünün, malı satanın vergi ile ilgili 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda bilgi sahibi olması, bir başka 

deyişle, bir yükümlünün KDV beyannamelerini verip vermediği, hasılatının ne kadar 

olduğu, kullandığı belgelerin (şekil şartlarının doğru olması kaydıyla) vergi 

dairesinin izniyle bastırılıp bastırılmadığı konularında diğer yükümlülerin bilgisinin 

olmaması olağan bir durumdur. Vergi mevzuatında bu düşüncenin aksine bir hüküm 

olmadığı gibi VUK’un “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5. maddesi de bu düşünceyi 

desteklemektedir
303

.  

Yükümlünün hakkında bireysel tespitler ortaya konulmaksızın, fatura aldığı 

kişinin vergisel aykırılıklarından sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir. 
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  Dnş.4.D., E.2006/2239, K.2006/2470, 30.11.2006. 
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  Dnş.9.D., E.2008/3402, K.2010/84, 20.01.2010. 
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Davacının fatura aldığı kişi hakkında yapılan tespitlerin, bu faturaların sahte 

olduğu sonucunu doğurması için, tespitlerin davacı yükümlü ile ilgisinin yeterli 

biçimde kurulması, diğer bir deyişle bireysel olması gerektiği yönündeki bir diğer 

kararda, davacıya fatura düzenleyen kişinin, fatura düzenlediği yılda faal olduğu, 

adreste bulunamadığına ilişkin tespitlerin yükümlüye fatura düzenlendiği yıldan 

sonra yapıldığı, davacıya düzenlediği faturaların izinli bastırıldığı, ilgili yıla ilişkin 

defterlerinin tasdikli olduğu, işe başlama yoklamalarında işçisi ve demirbaşı 

bulunduğunun tespit edildiği, bu yıla ilişkin kurumlar ve KDV beyannamelerini 

verdiği, davacıya fatura düzenlediği yıl için hakkında bir olumsuzluk bulunmadığı, 

hakkındaki olumsuz tespitlerin bu yıldan sonraki döneme ilişkin olduğu 

anlaşıldığından, sahte fatura düzenlediği iddia edilen şirketler hakkında yeterli ve 

somut tespitler içermeyen inceleme raporuna dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatı 

onayan vergi mahkemesi kararının bu şirketlere ilişkin kısmında isabet 

görülmemiştir
304

. 

Bir diğer davada, davacının KDV indiriminde kullandığı faturaları 

düzenleyen Ö... Ltd. Şti. hakkında bilinen adreslerinde bulunamadığı, alışlarının 

büyük bölümünün sahte faturalarla belgelendirildiği, dolayısıyla bu şirketin 

düzenlediği faturaların gerçek bir alım satıma dayanmadığı yolundaki rapora 

dayanılarak yapılan tarhiyata karşı açılan dava rapordaki tespitler yeterli görülerek 

reddedilmiştir. Ancak, bu firma ile ilgili tespitlerin alışlarına dayandırılması ve 

davacı tarafından ödemelerin büyük bölümünün müşteri çekleriyle veya internet 

üzerinden banka havalesi yoluyla yapılmış olması hususları da dikkate alındığında, 

davacının KDV indiriminde kullandığı faturaların gerçek mal alışlarına ilişkin 

olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, davacıya fatura düzenleyen firma hakkındaki 

raporun vergilendirme açısından yeterli bulunarak tarhiyata karşı açılan davayı 

reddeden mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir
305

. 

Danıştay, tarhiyata esas alınan inceleme raporunda, davacının işlemleri ile 

ilgili olarak ayrıntılı tespitler yapılmayıp, sadece mal alımında bulunduğu firmalar 
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  Dnş.9.D., E.2008/1603, K.2011/7262, 28.10.2011. 
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hakkında düzenlenen vergi tekniği raporundan hareketle, bu firmalardan yapılan tüm 

alımların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varıldığını belirtmiştir. Vergi incelemesinin 

amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamak olduğuna göre, davacı adına yapılan tarhiyatta, sadece faturaları 

düzenleyen firmanın adresinde bulunmaması gibi nedenlerle o firmanın düzenlediği 

tüm faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucuna varılması mümkün değildir. 

Komisyon karşılığı gerçek dışı fatura düzenlendiği iddia edilen firmalar hakkında bu 

iddiaların doğruluğunun tespiti açısından bu nedenle veya indirim konusu yaptığı 

vergilerle ilgili olarak bir tarhiyat yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise yargıya intikal 

edip etmediği ve etmiş ise sonucunun ne olduğu hususları önem taşımaktadır.  

Yükümlünün fatura aldığı 3.kişinin özellikle ilgili dönemde beyannamelerini 

verdiğinin ve faaliyette bulunduğu ortaya konulmuş ise, diğer tespitler belgelerin 

gerçek olmadığını kanıtlamak için yeterli olmayacaktır
306

.  

Aynı şekilde, vergiye konu işlemlerde karşı tarafın yükümlülüklerini yerine 

getirmemiş olması söz konusu faturaların sahte olduğunu göstermez.
307

. 

                                                           
306

  Yükümlü şirkete fatura düzenleyen Şirket hakkındaki vergi tekniği raporunun incelenmesinden bu 

şirketin 27.9.1996 tarihinde kurulduğu, 17.3.1999 tarihinde yapılan yoklamada 15.11.1998 

tarihinde adresini terk ettiğinin saptandığı, bildirdiği iki yeni adresin birinin kapalı olduğu, 

diğerinin ise bir atölye olduğu, KDV beyannamelerini genellikle posta ile gönderdiği, satış faturası 

toplamının beyanlarının toplamından fazla olduğu, düzenlenen faturaların seri ve sıra numarası 

takip etmediği, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ancak verginin ödenmediği, 

kapasitesinin ve çalıştırılan işçi sayısının KDV matrahı ile uyumlu olmadığı saptanmak suretiyle 

adı geçen şirketin yükümlü şirkete düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşıldığı, bunun 

üzerine dava konusu KDVnin salındığı ve cezaların kesildiği ve mahkemece davanın bu kısmının 

reddedildiği görülmektedir. 

      Olayda yükümlü şirkete fatura düzenleyen yukarıda adı geçen şirket hakkındaki tespitlerin 

düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşmaya yetmediği, kaldı ki bu şirketin ihtilaf 

konusu yılda KDV beyannamelerini vermiş olması, bildirdiği yeni adresinin atölye olduğunun 

idarece tespit edilmesi karşısında yükümlü şirket adına düzenlenen faturaların gerçek olduğu 

anlaşılmaktadır. (Dnş.9.D., E.2001/3195, K.2002/4875, 26.11.2002) 
307

  Bir karara göre, davacı şirketin dava konusu dönemde fatura aldığı kişinin 1987 yılında 

mükellefiyet tesis ettirdiği, 1990 yılından itibaren gelir vergisi beyannamelerini, 1991 yılından 

itibaren de KDV ve gelir ( stopaj) vergisi beyannamelerini vermediği, 3.11.1995 tarihinde yapılan 

yoklama sonucunda adresinde bulunamadığı, aynı tarihte kontrolörlük adresine gelerek 1994 

yılında işini terkettiğini ve mal aldığı firmaları hatırlayamadığını, mal atışlarını ise davacı şirkete 

ve askeri kuruluşlara yaptığını, defter ve belgelerini muhasebecisinde olduğundan ibraz 

edemeyeceğini ifade ettiğinin tespit edildiği, bu nedenlerle anılan şahıs tarafından davacı şirket 

adına düzenlenen faturaların içeriği itibariyle yanıltıcı ( sahte ) ve mal karşılığı olmaksızın 

düzenlendiği kabul edilmiş ise de; 1987 yılında mükellefiyet tesis ettiren bu kişinin vergilendirme 

ile ilgili ödevlerini yerine getirmemiş olması sözü edilen faturaların sahte olduğunu göstermeye 



369 

 

Belge alınan kişiler hakkında yapılan tespitlerin tek başına belgeyi kullanan 

yükümlü hakkında sonuç doğurması sağlayan tek durum, bu tespitlerin bir yargı 

kararıyla kesinleşmiş bulunmasıdır.  

Örneğin bir uyuşmazlıkta, davacı şirketin KDV indiriminde kullandığı 

faturaları düzenleyen Z. S.'den fatura alan yükümlüler hakkındaki incelemeler 

üzerine yapılan tarhiyatlara karşı açılan davaların yükümlüler aleyhine sonuçlandığı, 

Danıştay Yedinci Dairesinin kararlarından ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden; 

Z. S. hakkında alış faturalarının sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeler 

olduğu, satış faturalarının tarih ve sıra numarası izlemediği, bir kısım faturalarını 

incelemeye ibraz etmediği, yevmiye defterlerine kaydetmediği, alt nüshasında iptal 

yazılı olmasına rağmen üst nüshasının bulunmadığı 1997 yılında düzenlenen bir 

kısım faturaların 1998 yılına ilişkin yevmiye defterine kaydedildiği, işyerinin, 

düzenlenen faturalarda yer alan satış hasılatını elde edecek kadar büyük olmadığı ve 

deposunun bulunmadığı, tüm bu tespitlerden sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin saptandığı anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, fatura alınan şahıs hakkında yapılan tespitlerden, bu şahıstan 

alınan faturalara ilişkin gerçek bir mal tesliminin olmadığı, faturaların mahiyetleri 

itibarıyla yanıltıcı olarak düzenlendiği anlaşıldığından, bu faturalara ilişkin KDV 

indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle davacı adına yapılan tarhiyatta Yasa'ya 

aykırılık bulunmamaktadır
308

. 

3.1.4.7.5. Vergi Yükümlüsünün İddialarının ve Lehine 

Durumların Dikkate Alınmamış Olması 

Vergi idaresi, olayların gerçek mahiyetini araştırmakla görevli olduğundan, 

hakkında araştırma yaptığı kişinin lehine olan durumları da incelemekle yükümlüdür. 

Özellikle bu bağlamda yükümlüye ispat hakkı tanınmaması, araştırmayı eksik kılar. 

                                                                                                                                                                     
yeterli kabul edilemez (Dnş.3.D., E.1998/547, K.1999/1334, 13.04.1999). 
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İdare yapacağı araştırmada objektif ve tarafsız davranmalı, somut olayda 

vergi ödevlisinin lehine olan durumları da dikkate almalıdır. Her ne kadar hukuk 

devleti ilkesi bunu zorunlu kılsa da Alman Vergi Usul Hukuku’nda olduğu üzere 

(AO m.88 III) Türk VUK’ta da bu yükümün açıklığa kavuşturulmasının yararlı 

olacağı inancındayız.  

Sonuç olarak vergi idaresinin araştırma görevini amaca ve hukuka uygun 

olarak yerine getirmesi gerekir.  

İnceleme sırasında yükümlü lehine olan delillerin dikkate alınmaması 

kanımızca incelemeyi hem “yetersiz” kılmakta, hem de objektiflikten 

uzaklaştırmaktadır. Aynı şekilde bu delillerin vergi mahkemesi tarafından nazara 

alınmaması da vergi mahkemesinin kararını hukuka aykırı hale getirir.  

Bu husus “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”’in 5.maddesinin f bendinde; vergi incelemelerinde “amacın, ödenmesi 

gereken vergi tutarını doğru olarak tespit etmek olduğunu daima göz önünde 

bulundurmak ve bu çerçevede inceleme sonucunda, gerekmesi halinde, mükellef 

lehine düzeltmelerin de yapılmasını sağlamak” olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Danıştay’ın bu yöndeki bir kararında, davacı kurumun defter ve belgelerinin 

incelenmesi sonucu sahte olduğu ileri sürülen fatura karşılıklarının banka aracılığı ile 

çekle ödendiği tespit edildiği halde inceleme elemanınca vergi incelemesinin 

amacına uygun olarak bu belgelerin mahiyeti hakkında hiç bir inceleme yapılmamış 

olması hukuka aykırı bulunmuştur. Davacı tarafından ödemelerin çekle yapıldığını 

gösteren banka ekstreleri dosyaya sunulmuş ancak vergi mahkemesince de çekle 

ödeme iddiaları dikkate alınmamış, ödemelerin mahiyeti araştırılmamış, fatura 

düzenleyen firma hakkındaki raporda yer alan tespitler esas alınarak söz konusu 

faturaların sahte olduğu kabul edilmiştir. Eksik incelemeye dayanan tarhiyatın 

hukuka uygun bulunduğu, davacının lehine ve aleyhine hususların bir arada 

değerlendirilmediği vergi mahkemesi kararı bozulmuştur
309

.  
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Yükümlü şirket temsilcisinin beyanları dikkate alınmaksızın, şirketin ticari 

ilişkide bulunduğu şirket ortaklarının bu beyanların aksi yönündeki beyanlarının tek 

başına tarhiyata dayanak alınması da hukuka aykırı bulunmuştur
310

.  

Vergi idaresince ya da yargılama aşamasında vergi mahkemesince 

yükümlünün iktisadi, ticari, teknik icaplara ya da normal ve mutad duruma uygun 

olarak ortaya çıkması beklenen “giderlerinin” dikkate alınmasının gerekli olup 

olmadığı konusunda Danıştay kararlarının çelişkili olduğunu belirtmek gerekir.  

Bazı kararlarda, bu gibi giderlerin idarece dikkate alınması gerektiği, aksi 

takdirde incelemenin eksik kaldığı belirtilerek tarhiyatın iptalinin, bazı kararlarda bu 

giderlerin mahkemece araştırılmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Örneğin kısa metrajlı televizyon ve reklam filmleri ile uzun metrajlı sinema 

filmleri çeken, çekilen filmler ile ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller alan; 

dolayısıyla yüksek bir ciroya sahip olan bir firmanın, mal ve hizmet alımlarının da 

sağlanan hasılat ile orantılı olması gerektiği gerekçesiyle, bu yönde bir araştırmanın 

eksik bırakıldığı inceleme yetersiz bulunmuştur
311

.  

Bir diğer kararda ise zorunlu giderlerin idarece dikkate alınmaması nedeniyle 

tarhiyatın eksik inceleme ve varsayıma dayandığı; ancak vergi mahkemesince 

davanın reddedilmesi yerine söz konusu giderlerin zorunlu olup olmadığının re’sen 

araştırılması gerektiği belirtilmiştir
312

.  

Turkcell, Telsim gibi GSM operatörlerinin baz istasyonlarına montaj 

aparatları imalatı yaparak malzeme veren ve büyük firmalara malzeme üretimi yapan 

davacı şirketin mal aldığı şahıs ve şirketler hakkında düzenlenen vergi tekniği 

raporları ile yapılan tespitlerden hareketle söz konusu firmaların davacıya 

düzenlemiş oldukları faturaların içeriği itibariyle yanıltıcı olduğu sonucuna ulaşarak 

yapılan tarhiyat bakımından salt bu tespitler yeterli bulunarak davanın reddedilmesi 
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Danıştay’ca hukuka uygun görülmemiştir. Danıştay, yapılan tarhiyatın eksik 

inceleme ve varsayıma dayandığı görüşündedir. 

Danıştay’a göre, vergi mahkemesi, bu tespitlerle yetinmeyip, fatura içeriği 

malzemeler kullanılmadan bu işlerin tamamlanıp tamamlanamayacağını 

değerlendirmeli ve yürütülen işin niteliği ve büyüklüğüne göre yapılması normal ve 

zorunlu olan giderleri de dikkate almalıydı
313

. 

Kanımızca karar, eksik inceleme ve varsayıma dayandığı belirtilen işlemin 

iptal edilmesi gerektiği yönünde olmalıydı. 

Aynı şekilde, inceleme yetkisi bulunan takdir komisyonunca gerçek gelirin 

vergilendirilmesi ilkesi gereğince, herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadan 

KDV matrahını oluşturan teslim ve hizmet bedellerinin, maliyet ve gider unsurları 

dikkate alınmadan vergi matrahı olarak takdir olunması hukuka aykırı 

bulunmaktadır
314

. 

3.1.4.7.7. Yeterlilik Ölçütü Bakımından Defter, Belge ve 

Kayıtların İncelenmemiş Olması 

Defter, belge ve kayıtların vergi hukukundaki önemini daha önce belirtmiştik. 

Bu bağlamda, vergi idaresinin, defter ve belgeler sağlıklı bir vergi incelemesi 

yapılması için elverişsiz bulunmadığı sürece, yükümlünün defter ve belgelerini 

incelemeksizin; tahmine, oranlamaya dayalı hesaplamalarla matrah farkı bulması 

halinde, inceleme eksik kalmış olacaktır. Örneğin, banka kayıtlarından tespit edilen 

kredi kartı satışlarının, defter kayıtları ile karşılaştırılmaksızın, toplam satışa oranı 

hesaplanarak ve şirket yetkilisinin belirttiği oranlar dikkate alınarak ortalama kâr 

oranının belirlenmesi yoluyla yapılan tarh işlemi varsayıma ve eksik incelemeye 

dayalı bulunmuştur
315

.  
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  Dnş.4.D., E.2001/3157, K.2002/1044, 14.03.2002. 



373 

 

Ancak defter ve belgelerin biçimsel kurallara uygun olması, gerçeğe de uygun 

olması anlamına gelmediğinden, bunların gerçeğe aykırılığının her zaman usulüne 

uygun olarak kanıtlanması mümkündür. 

Örneğin, yükümlünün uyuşmazlık konusu dönemde fatura aldığı kişilerle 

ilgili olarak yapılan tespitler, bu kişilerin gerçekte tacir olmadıklarının ve şeklen 

vergi yükümlülüklerini tesis ettirip ihtiyaç duyanlara belli bir bedel karşılığında 

fatura sağladıklarının ortaya konulması mümkündür
316

. Ancak bu bağlamda önemli 

husus, vergi idaresinin dayandığı delillerin yukarıda belirlemeye çalıştığımız 

nitelikleri haiz olması, böylece iddianın “varsayım” niteliğinde olmamasıdır. 

Diğer yandan kanımızca defter ve belgelerin inceleme dışı bırakılarak, yani 

hiç incelenmeyerek diğer tekniklere başvurularak matrah takdir edilmesi mümkün 

değildir. Örneğin davacının gider yazdığı hediyelik eşya faturalarının yaklaşık 

1/3'ünün gerçeği yansıtmadığı sonucuna yalnızca söz konusu faturaları düzenleyen 

şahsın ifadesinden hareketle varılması hukuka uygun bulunmamıştır. Davacının 

kayıtlarının faturaları düzenleyen kişinin kayıt ve beyanlarıyla karşılaştırılarak emtia 

dengesi yönünden bir araştırma yapılmaksızın salt anılan şahsın ifadesinden 

hareketle sözü edilen faturalardaki emtianın gerçekte alınmadığı sonucuna 

ulaşılması, davacı şirketin defter ve belgelerinin ihticaca salih olup olmadığına kanıt 

kabul edilemeyeceğinden olayda re’sen tarh nedeni bulunmadığı gerekçesiyle 

yapılan tarhiyat kaldırılmıştır
317

.  

Davacı şirketin, bazı firma ve şahıslardan herhangi bir mal alışı olmadığı 

halde fatura aldığı, kayıtlara intikal ettirdiği bu faturaların gerçek mal alımına ilişkin 

olmadığı ileri sürülerek satışların % 10'u kar olarak kabul edilmek suretiyle saptanan 

matrah farkı üzerinden tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır. Kanun ve usule uygun 

düzenlenen faturaların gerçek dışı olduğu yolunda bir tespiti yapılmadığı gibi söz 

konusu faturalar karşılığı mal hareketi olup olmadığı incelenmeden ve kaydi 

envanter yapılmadan, eksik incelemeye dayalı olarak saptanan matrah farkı 

üzerinden yapılan tarhiyata yönelik davayı reddeden mahkeme kararında isabet 
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görülmemiştir
318

. 

Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu 

araştırıp tespit etmek olduğuna göre dönem matrahının tespitinde mümkün olduğu 

kadar gerçek gelirin hesaplanması yoluna gidilmesi gerekir. Bu bağlamda gerçeğe 

aykırı olduğu yönünde bir tespit bulunmayan defter, kayıt ve belgelerin dikkate 

alınmaması incelemeyi eksik, tarhiyatı varsayıma dayalı kılar. 

Örneğin, vergi idaresi serbest muhasebecilik faaliyetinde bulunan davacı 

şirketin, yapmış olduğu hizmet karşılığı bazı müşterilere hiç fatura düzenlemediğini, 

bazı müşterilere Maliye Bakanlığınca belirlenen asgari ücret tarifesinin altında fatura 

düzenlediğini ileri sürerek ve    asgari ücret tutarını esas alarak saptadığı matrah farkı 

üzerinden tarh işlemi yürütmüştür. 

Oysa davacı şirketin verdiği hizmet karşılığı fatura düzenlemediği ve eksik 

fatura düzenlediği yolunda yapılmış bir tespit bulunmadığı gibi kayıt ve beyan dışı 

kazanç olup olmadığı konusunda herhangi bir vergi incelemesi ve araştırması da 

bulunmamaktadır. Bu durumda asgari ücret tarifesinden hareketle asgari ücret tutarı 

kadar ücret alındığı varsayılarak matrah farkı hesaplanması vergi incelemesi ile 

öngörülen maksada ve gerçek kazancın vergilendirilmesine aykırıdır
319

. 

Aynı şekilde yükümlünün/sorumlunun bildirimlerinin aksinin de yeterli ve 

somut delille ispatlanması gerekir. 

Sorumlu işverenin muhtasar beyanname vermediği gerekçesiyle takdir 

komisyonu kararına dayanılarak yapılan re’sen tarhiyata karşı açılan davada 

Danıştay, vergi dairesine 01.02.1996 tarihinden itibaren işçi çalıştırmayacağına dair 

dilekçe ile bildirimde bulunulmasına rağmen bu dönemde ücret ödediği ya da 

tahakkuk ettirildiği hususunda hiçbir tespit yapılmadığından stopaja tabi bir 

ödemenin varlığının açıkça ortaya konulamadığı, dolayısıyla davacının beyanname 
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vermesi gerekmediği gerekçesiyle olayda re’sen takdir nedeninin bulunmadığına 

karar vermiştir
320

. 

3.1.4.7.8. Tarhiyatın Dayanağı Olan Rapor ve Tutanaklarının 

İhbarnameye Eklenmemesi 

Yükümlü hakkında yapılan tarh işlemin dayanağı olan tüm rapor ve 

tutanakların, tarh işlemine ilişkin ihbarname ekinde yükümlüye tebliğ edilmesi 

gerektiğini bu aşamada da vurgulamak istiyoruz. 

Bu konuda sıklıkla yaşanan sorunlardan biri “vergi tekniği raporu” adı verilen 

raporlarla ilgilidir. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği’nin
*
 57’inci maddesinin 

3’üncü bendine göre, “Yürütülmekte olan incelemelerde birden fazla mükellefi veya 

vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla vergilendirme dönemini kapsayan 

eleştiri konusu yapılabilecek hususların tespit edilmesi halinde, konunun tek bir 

raporda ifade edilebilmesi amacıyla vergi tekniği raporu düzenlenebilir. Bu raporlar, 

sonrasında düzenlenecek vergi inceleme raporlarının ekini oluşturur”. 

Her ne kadar VUK’un 35’inci maddesinde “re’sen takdiri gerektiren inceleme 

raporunun birer suretinin” ihbarnameye ekleneceği belirtilse de, inceleme raporunun 

ekinde yer alması gereken vergi tekniği raporlarının da inceleme raporu ile birlikte 

tebliğ edilmesi gerektiği açıktır. Ayrıca aynı Kanun’un 21’inci maddede tebliğ işlemi 

tanımlanırken, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili 

makamlar tarafından yükümlüye veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi 

gerektiği de hükme bağlanmış olmaktadır.  

Danıştay’ın güncel görüşünün, vergi tekniği raporlarının adına düzenlendiği 

yükümlüsüne tebliğ edilmemesinin savunma hakkını kısıtlayarak, tarhiyatı hukuka 

aykırı kıldığı yönde olduğunu belirtmek gerekir. Danıştay Vergi Dava Daireleri 

Kurulu’nun bu yöndeki kararına göre, davacının hangi suç ile isnad edildiğini 

öğrenme ve bu duruma göre savunma yapma hakkı gereğince vergi ve ceza 
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ihbarnamesi ile birlikte vergi inceleme raporu ve işlemlerin dayanağı olan yükümlü 

adına düzenlenmiş olan vergi tekniği raporunun davacıya tebliğ edilmemesi, VUK 5 

anlamında “vergi mahremiyeti” kapsamında da bulunmadığından, davacı hakkında 

tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatasıdır
321

.  

Ancak bu kararlarda tebliğ edilmesi gereken vergi tekniği raporlarının 

“yükümlü adına düzenlenmiş olan vergi tekniği raporu” olduğu belirtilmiştir. Oysa 

kanımızca yükümlü ile işlem yapan vergi yükümlüleri hakkında düzenlenen ve 

yükümlü hakkındaki tespitlere dayanak olan raporun/raporların en azından yükümlü 

ile ilgili bölümlerinin yükümlüye bildirilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak vergi tekniği raporunun eklenmemesi başlıbaşına esasa etkili 

sonuçlar doğuran bir şekil eksikliği olarak değerlendirilerek iptal sebebidir
322

.  

3.1.4.7.9. Yükümlünün ve Tanıkların Beyanlarının Yeterlilik 

Ölçütü Açısından Değerlendirilmesi 

Vergi yükümlüsünün ya da vergi hukukuna göre tanık sıfatı taşıyan kişilerin 

beyanlarının tarh işlemine yeterli dayanak olup olamayacağı konusunda Danıştay’ın 

birbirinden farklı kararlarına rastlanmaktadır. 

Kanımızca belge ve kayıt düzeninin geçerli olduğu vergi hukukunda, “tanık 

beyanları” kural olarak diğer delillerle desteklendiği takdirde delil olarak kabul 

edilmelidir
323

. Danıştay’ın pek çok kararının da bu yönde olduğunun belirtilmesi 

gerekir
324

.  

Salt beyanlara ya da ikrara dayanan tarh işleminin yeterli bir araştırmaya 
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 Aynı yönde bkz. “İspat yükünün ters çevrilerek, beyan, ifade ve ikrarın kesin delil olarak kabulü 

vergi uygulamalarına aykırı davrandığı iddia olunan yükümlüyü savunmasız bırakacak derecede 

olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir” (Memduh ASLAN, Akın Gencer ŞENTÜRK, “Vergi 

Hukukunda Delil Sistemi: İfade, İkrar ve Beyanın Delil Niteliği”, Mali Pusula, Temmuz 2008, 

Sayı:43, s.124). 
324

  “…Ancak alıcı beyanlarının vergiyi doğuran olayla olan ilgileri nedeniyle vergilendirmede maddi 

delil olacağı genel kabul gören bir ilke olmakla birlikte bu beyanların diğer delillerle 

desteklenmesi gerekmektedir.” Dnş.4.D., E.1999/1323, K.1999/4273, 24.11.1999. 



377 

 

dayandığını vergi idaresinin ortaya koyması gerekir. Diğer bir deyişle, somut olayda 

başkaca delil temin etmesinin olanaksız ya da güç olduğunu kanıtlamalıdır. Böyle bir 

iddianın ise, delil serbestliği ve kamu gücü ile donatılmış idare açısından, oldukça 

sınırlı hallerde kabul edilebilir olabileceği görüşündeyiz.  

Örneğin bir kararda, sözleşmeye konu olan malın piyasada zor bulunması 

alıcı beyanlarının delil olarak kabulünde etkili olmuştur
325

. 

Aynı şekilde yükümlünün lehine olan 3.kişi beyanlarının da dava konusu 

belgelerin gerçek mahiyeti bakımından tek başına yeterli olmadığı sonucuna 

varılmaktadır. Bu yönde bir karara göre, kayıt düzeni ile ilgili hükümlere uygun 

düzenlenmiş faturaların içeriği işlem taraflarınca doğrulanmış olsa da, vergi 

idaresince işlemin mahiyeti hakkında aksine tesbitler yapılması halinde, bu 

faturaların gerçeği yansıttığı kabul edilemeyecektir. Olayda kütlü satıcısının 1984 

yılında bozulan ekonomik durumu nedeniyle yükleme boşaltma işinde kullandığı iş 

makinalarını dahi elinden çıkarmak zorunda kalmasına karşın yüksek meblağa ulaşan 

miktarlarda kütlüyü nasıl olupta önce satın alıp, yükümlüye sattığı ve yükümlünün 

kütlü bedellerini hangi şekilde ödediği açıklanmadığından gerek yükümlü gerek 

satıcısının işlemleri hakkındaki tüm bu tesbitler, faturaların içerik itibarıyla 

doğrulanamadığını göstermekte ve gerçekte kütlü alım-satım ilişkisi bulunmadığı 

sonucuna varılmaktadır. Bu durum karşısında, yersiz KDV İndirimi yaptığı görüşyle 

yükümlü adına uygulanan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmamaktadır
326

. 

Diğer yandan Danıştay kararlarının “yalnızca beyana” dayanılarak tarhiyat 

yapılamayacağı yönünde istikrar kazandığı söylenemeyecektir: 

Bir diğer olayda, ele geçirilen belgelerde, el defterinde yer almayan aracılı ve 

ihraç kaydıyla emtia teslim edilen şirketlerden bazılarına kaydi üretim yapıldığının, 

fatura kesilmesi gerektiğinin belirtilmesi, el defterine göre kendisine emtia teslim 

edilen kişinin vergiyi doğuran olayla ilgisi açık olan ifadesinde, davacıdan emtia 

aldığını ve talimatı doğrultusunda bedelinin bir kısmını tanımadığını, bir şahsın 

                                                           
325

  Dnş.4.D., E.1977/711, K.1977/2635. 
326

  Dnş.VDDGK, E.1989/205, K.1990/17, 09.03.1990. 



378 

 

banka hesabına yatırdığını belirtmesi karşısında, dahilde işleme izin belgesi 

kapsamında işlendikten sonra ihraç edilmek şartıyla vergiden muaf olarak ithal 

edilen kumaşların büyük bir kısmının işlendikten sonra yurt içinde satıldığı halde 

karşılığında düşük miktar ve fiyatlı faturalar düzenlendiğinin, faturalarda 

gösterilmeyen satış bedellerinin açtırılan banka hesaplarına yatırıldığının ve bu 

satışların, aracılı ve ihraç kaydıyla satılmış gibi gösterildiğinin, ihraç edilmiş görünen 

kumaş bedellerinin ise belgelendirilemeyen gerçek yurt içi satış bedellerinin 

yatırıldığı davacı ile ilgili banka hesaplarından mutemetleri tarafından çekilerek 

davacının banka hesabına aktarıldığı halde açtırılan hesaplarda bulunan dövizin 

ihracatçı firmalar tarafından bozdurularak şirketin hesabına yatırılmış gibi 

gösterildiğinin, dolayısıyla el defterinde yer almayan aracılı ve ihraç kaydıyla yapılan 

satışların gerçeği yansıtmadığının, el defterinde gösterilen yurt içi satışların ise 

gerçek kabulünde isabetsizlik bulunmamaktadır
327

.  

Danıştay VDDGK., salt alıcı beyanlarına dayanılarak yapılan tarhiyatı 

hukuka uygun bulmuştur. Olayda, davacının, bir çay fabrikasının 17 çalışanına belirli 

bir yıl içinde çeşitli eşya sattığı ve bu satışlar nedeniyle daha sonra düzenleyeceğini 

belirterek fatura vermediği alıcı ifadelerine dayanılarak saptanmıştır. Danıştay 

olayda, vergiyi doğuran olayla ilişkisi açık bulunan, yükümlü ile aralarında husumet 

bulunduğu da tespit edilemeyen alıcıların ifadelerini “maddi delil” olarak 

nitelendirmiştir
328

.  

Kanımızca bu olayda söz konusu tanık beyanlarını güvenilir ve yeterli kılan, 

beyanda bulunan alıcıların sayısı ve beyanlarının belirli bir yıla, belirli olaylara 

yönelik somut ifadeler olmasıdır. 

Diğer taraftan vergi mahkemesince, jandarma birimlerince alınan ifadelerinin 

de vergi incelemesine dayanak alınamayacağı yolunda hüküm kurulmuş ise de, 

davacı şirket yetkilileri ve çalışanlarının doğrudan şirketin faaliyet konusu ve 

aramada ele geçen belgelerle ilgili olarak verdiği bilgilerin, vergilendirmeyle ilgisi 
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bulunmadığından söz edilemeyeceğinden, hüküm bu yönüyle de hukuka uygun 

düşmemiştir
329

. 

Bir diğer örneğe göre, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan bildirimler, ilan 

edilen ders ücretleri ve şirket yetkilisinin maddi delil niteliği taşıyan ifadesi 

doğrultusunda dershane işletmeciliği yapan davacı şirket adına tarhiyat yapılması 

hukuka uygundur. Söz konusu ispat araçları ile ortaya konulan tarhiyat “varsayım” 

olarak değerlendirilemez
330

.  

Ancak belirttiğimiz üzere, bizim görüşümüze paralel pek çok Danıştay kararı 

da bulunmaktadır.  

Örneğin bir olayda, davacı şirketin ticari ilişkide bulunduğu limited şirket 

nezdinde yapılan aramada ele geçiriken ve bu şirketin 1994 yılında yaptığı ödemeleri 

gösteren el defterinde davacı şirkete üç ayrı tarihte yapıldığı ileri sürülen ödeme 

tutarları ile davacı şirket tarafından söz konusu şirket adına düzenlenmiş olan fatura 

tutarı arasındaki farkın kayıt dışı bırakılan hasılat olduğu ve firma yetkilisinin de el 

defterindeki bilgileri doğruladığı belirtilerek matrah tespit edilmiştir. Danıştay 

temyiz incelemesinde, davacı şirketin defter ve belgeleri incelenerek kayıt dışı 

hasılatın bulunduğu yolunda herhangi bir tespit yapılmadan sadece ticari ilişkide 

bulunduğu bir firmanın yetkilisinin ifadesi ve o işyerinde bulunan el defterleri 

doğrultusunda tarhiyat yapılamayacağı sonucuna varmıştır. Danıştay’a göre olayda 

Kanun’un 134’üncü maddesine uygun bir vergi incelemesi yapıldığı 
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söylenemeyecektir. 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 farkın 

gerçek veya gerçeğe en yakın şekilde somut olarak ortaya konulması gerekmektedir. 

Dava konusu olayda gerçek satış miktarının Tekstil Limited şirketin kayıtlarında yer 

alan, davacı şirket tarafından da hasılat olarak kaydedilen faturada yazılı tutarın 

üzerinde olduğu yolunda el defterindeki kayıttan başka herhangi bir bilgi ve belge 

bulunmamaktadır. Bu durumda eksik incelemeye dayalı olarak yapılan tarhiyatta ve 

bu tarhiyata karşı açılan davada kaçakçılık cezalı kurumlar vergisi ile özel usulsüzlük 

cezasını onayan mahkeme kararında isabet görülmemiştir
331

. 

Görüldüğü üzere Danıştay kararında yükümlünün defter ve kayıtları 

incelenmeden, tanık beyanı bir yana, el defterlerinde bulunan kayıtlara dahi 

dayanılarak tarhiyat yapılamayacağı kanımızca isabetli olarak belirtmiştir.   

Bir diğer kararda, davacı şirketin uyuşmazlık döneminde yüklendiği temizlik 

malzemelerinin yerine getirilmesi için kullanılması gereken temizlik malzemelerinin 

miktarı ve tutarı araştırılarak defterine gider kaydettiği temizlik malzemelerinde 

fazlalık bulunduğu hususunun yeterli inceleme ve araştırma yapılarak tespit 

edilmeden, temizlik malzemelerini davacı şirkete satan kişinin soyut ifadesinin esas 

alınması ve düzenlenen faturaların yarısının mal alımı karşılığı olmadığı varsayımına 

dayanılmasının tarhiyatı hukuka aykırı kıldığı belirtilmiştir
332

. 

Kanaatimiz doğrultusundaki kararlara göre, somut olayda söz konusu beyan 

ya da ifadeler yanında başvurulması gereken deliller mevcutsa, bunlar araştırılmadan 

salt ifadelere, beyanlara dayanılarak yapılan işlemler hukuka aykırı kabul edilmelidir. 

Örneğin nakliyecilik faaliyetinde sarfolunan yakıt miktarının ifadeye değil, 

uzman kişi ve kuruluşların vereceği bilgilere göre hesaplanması gerekirken; salt 

şirket yetkilisinin ifadesi esas alınarak yapılan tarhiyat eksik incelemeye dayalıdır
333

. 
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  Dnş.4.D., E.1999/574, K.1999/4298, 30.11.1999. 
332

  Dnş.3.D., E.1998/3148, K.1999/2538, 17.06.1999. 
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  Olayda, tarhiyat, davacı Şirket yetkilisince imzalanmış bulunan tutanaktaki beyanına dayanılarak 

yapılmış ise de, nakliyecilik faaliyetinde sarf edilen yakıt miktarı, bu faaliyette kullanılan araçların 
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3.kişilerin beyanına dayanılarak tarhiyat yapılabilen hallerden bir diğeri de 

“ikrazatçılık” fiilinin varlığının kabul edildiği hallerdir. Örneğin bir olayda, inceleme 

raporu ve tutanakta isimleri yer alan altı kişinin davacıdan borç para aldığı ve 

karşılığında faiz ödedikleri yönündeki ifadeleri esas alınarak, davacının 1993, 1994 

ve 1995 yıllarında ikrazatçılık faaliyetini mutad meslek haline getirerek altı ayrı 

şahsa borç para verdiği ve yapılan faaliyetin ticari ve elde edilen faizin de ticari 

kazanç olduğu kabul edilmiştir. 

Vergi mahkemesince, davacının bir kişi dışındaki kişilerle hiçbir alışverişi 

olmadığı yönündeki iddianın, beyanlar ve icra safhasındaki senet nedeniyle doğru 

olmadığı kabul edilerek davacının ikrazatçılık faaliyetinde bulunduğu sonucuna 

varılmıştır. Ancak, olayda ifadeleri doğrulayıcı nitelikte sadece davacıdan borç para 

aldığını iddia eden iki kişinin 2 adet 47'şer milyon Liralık senet bulunduğu 

yönündeki ifadesine karşılık 43 milyon Liralık tek bir senetten dolayı icra takibi 

yapılmış olduğu anlaşılmakta olup, diğer ifadeleri destekleyici nitelikte belge 

bulunmamaktadır. Ayrıca elde edildiği ileri sürülen faiz miktarlarının çok yüksek 

olması, ifade veren şahıslarla davacı arasında husumet bulunması, davacı hakkında 

tefecilik suçundan dolayı açılan davanın soyut iddialar dışında delil bulunmaması 

nedeniyle beraat yönünde karara bağlanması karşısında, davacının ödünç para verme 

karşılığında ticari kazanç elde ettiğinin kabulü yönünde verilen mahkeme kararında 

isabet görülmemiştir
334

. 

Görüldüğü üzere, karara göre, davacının faiz karşılığı borç para verdiği 

hususu kesin olarak saptanmadan, sadece borçlunun beyanına dayanılarak 

ikrazatçılık faaliyetinin söz konusu olduğu kabul edilerek tarhiyat yapılamayacaktır. 

Ancak somut olayda yer alan farklı hususların da önem taşıdığını belirtmek gerekir. 

Bu hususlar; davacının hakkındaki tefecilik suçu isnadından dolayı açılan davanın 

sonunda beraati yönünde karar verilmiş olması, beyanı alınan kişilerin, husumet 

                                                                                                                                                                     
tipi, motor hacmi, yaşı, yük ve güzergahtaki yol durumu gibi faktörlere göre değişiklik 

arzedeceğinden; bu konuda uzman kişi ve meslek kuruluşlarından sorulmak suretiyle yapılacak 

teknik araştırmalarla davacının kullandığı araçların tükettiği yakıt miktarının ortaya konulması 

gerektiğinden; salt, şirket yetkilisinin ifadesi esas alınarak yapılan tarhiyat eksik incelemeye 

dayalıdır.” Dnş.7.D., E.2000/6468, K.2001/1887, 31.05.2001. 
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  Dnş.4.D., E.1997/4230, K.1998/3823, 22.10.1998. 
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ilişkisi dolayısıyla “güvenilir” olmaması ve ileri sürülen faiz miktarlarının çok 

yüksek olmasıdır. 

“Davacı hakkında yapılan bir ihbar sonucu, davacının ikrazatçılık yaptığı ve 

bu faaliyetine ilişkin gelir vergisi beyannamesini vermediğinden bahisle takdire 

gidilmiş ise de 2004 yılında davacının ikrazatçılık yaptığı yolunda bir tespit 

bulunmadığı gibi takdir komisyonunun yasal inceleme araştırma yetkisini kullanarak 

somut veriler elde etmesi gerekirken bunu yapmayarak bir takım soyut ve genel 

ifadelerden hareket ederek matrah takdir ettiği ve dolayısıyla takdirin dayanaksız 

olduğu, …takdir komisyonunca, yasal inceleme araştırma yetkisini kullanarak, somut 

verilerle davacının ilgili dönemde faiz karşılığı borç para verdiğinin ortaya 

konulması gerektiği” gerekçesiyle tarhiyatı kaldıran Antalya 2.Vergi Mahkemesi 

ısrar kararını onamıştır
335

.  

İdarenin defter ve belgeleri incelemeksizin salt 3.kişilerin beyanlarını 

tarhiyata dayanak alması yetersiz olduğu gibi olayda başvurabileceği, ispat konusu 

olay ile bağlantısı açık ve doğal olan farklı kişiler varsa, bunlara başvurmaması da 

aynı sonucu doğurur. Örneğin bir olayda, mali şube müdürlüğü tarafından davacı 

şirketin ticari ilişkide bulunduğu şirketlerden birinin ortaklarının beyan ve ifadelerine 

dayalı olarak davacı şirketin uyuşmazlık konusu bu şirketten aldığı ve farklı bir 

şirkete sattığı malların gerçek bir alım-satım olmadığının kabulü ile cezalı tarhiyat 

yapılmıştır. 

Oysa Danıştay’a göre, salt mali şube müdürlüğü yetkilileri tarafından alınmış 

bulunan ve başkaca hiçbir kanıt ile desteklenmemiş olan ifadeler, olayın gerçek 

mahiyetini ortaya koymaya yeterli sayılamaz. Kaldı ki davacı şirket yetkilisi 

tarafından inceleme elemanına bu kişilerin beyanını geçersiz kılacak mahiyette ifade 

                                                           
335

  Dnş.VDDK, E.2014/286, K.2014/341, 14.05.2014; Aynı yönde: “Her ne kadar, ( Z ) ve ( T ) vergi 

dairesi tarafından savunma ekinde ibraz edilen ifadelerinde, davacıdan 1995 ve 1998 yıllarında 

faiz karşılığı borç para aldıklarını belirtmişlerse de; adı geçen şahıslar davacıdan faiz karşılığı borç 

para aldıklarını tevsik eki herhangi bir belge ibraz edemedikleri gibi, haklarında yapılan icra 

takibinde alacaklı olarak davacının değil, davacının kardeşi ...isminin yer alması karşısında; bu 

ifadelere dayanılarak, davacının birden çok yılda birden çok kişiye faiz karşılığı borç para 

verdiğinden söz etmek mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır” (Dnş.7.D., E.2000/1687, 

K.2001/653, 27.02.2001). 



383 

 

verilmiş olup, inceleme elemanınca davacı şirketin satış yaptığı şirket yetkililerinin 

ifadelerine bile başvurulmamış, defter ve belgeleri de incelenmemiştir. Bu durumda 

eksik incelemeye dayalı olarak yapılan tarhiyata karşı açılan davanın Vergi 

Mahkemesince reddi yolunda verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamıştır
336

. 

Davacı yükümlü tarafından vekil tayin edilmiş olan ancak vergi inceleme 

elemanları nezdinde kendisini yetkili adamı olarak temsil yetkisi verilmemiş mali 

müşavirinin nezdinde yürütülen incelemede, uyuşmazlık konusu tanker ve 

otobüslerin satış fiyatları bakımından kendisinin beyanlarının alındığı tutanağa 

dayanılarak yapılan tarh işlemi Danıştay’ca hukuka aykırı bulunmuştur. Zira ifadesi 

yükümlüyü bağlayıcı nitelik taşımayan, söz konusu satışları da gerçekleştirmediği 

anlaşılan bu kişinin beyanları vergilendirme bakımından yeterli görülemez. Olayda 

alıcıların isimleri de belli olduğu halde, karşıt inceleme yapılmadığı gibi mahalli 

Şoförler ve Otomobilciler Odasından da bu konuda bilgi de alınmamıştır. Bu 

nedenlerle hukuken itibar edilebilecek ve davacıyı bağlayacak nitelikte bulunmayan 

tutanağa ve yetersiz incelemeye dayanılarak yapılan tarhiyatın tadilen onanması 

yolundaki mahkeme kararında da hukuka uygunluk görülmemiştir
337

. 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun güncel bir kararında ise ilgili 

yoklama tutanağının düzenlendiği tarihte işyerinde bulunan şahsın verdiği beyanın 

şirketin faal olduğu, dolayısıyla sahte fatura komisyonculuğu yapamayacağı 

konusunda tek başına delil niteliğinin bulunmadığı kabul edilmiştir. İlgili olayda, 

Danıştay 9.Dairesi hakkında sahte fatura ticareti nedeniyle vergi tekniği raporu 

düzenlenen şirket nezdinde yapılan yoklamada bir miktar emtia bulunduğu ve 

sigortalı çalışanların olduğu yönünde beyanların yer aldığı tutanaktaki tespitlerden 

hareketle, firmanın gerçek bir ticari faaliyet yürüttüğü, fatura düzenleme tarihinden 

sonraki dönemlerde de faal olduğu, dolayısıyla komisyoncu olamayacağı 

gerekçesiyle vergi mahkemesinin kararını bozmuştur. Ancak bozma kararına direnen 

İstanbul 6.Vergi Mahkemesi, davacıya fatura düzenleyen şirketin vergi dairesine 2.4 

trilyon lira borcu bulunduğu, herhangi bir muhtasar beyanname vermediği, 5 işçinin 
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  Dnş.3.D., E.1999/2135, K.1999/3242, 06.10.1999. 
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işyerinde çalıştığı yönündeki bilginin, sadece ilgili yoklama tutanağının düzenlendiği 

tarihte işyerinde bulunan şahsın verdiği beyana dayandığı gerekçesiyle ilk kararında 

ısrar etmiş, ve ısrar kararı Danıştay VDDK tarafından onanmıştır
338

.  

Yükümlüye fatura düzenleyenlerin gerçekte ticari faaliyetleri olmadığı halde, 

komisyon karşılığı fatura düzenledikleri yönündeki, inceleme raporu ve ekindeki 

belgelerle tespit edilen ikrarı tek başına değilse de; bu yöndeki diğer “emarelerle” 

birlikte, malın gerçekten faturaların düzenleyicisi görünen kimselerden satın 

alınmadığının ispatı bakımından yeterli bulunmuştur
339

. 

3.1.4.7.10 Savunmanın Somut ve Yeterli Dayanağının Olması 

Vergi yükümlüsünün yaptığı savunmanın da somut ve yeterli dayanağının 

olması gerektiği açıktır. Bu bağlamda vergi idaresince sağlam ve güvenilir delillerle 

iddianın ispatlanması halinde, yükümlünün yaptığı savunma soyut ve yetersiz ise 

karar aleyhine olacaktır. 

Örneğin, kendisine emtia teslim eden firmalar hakkında düzenlenen vergi 

tekniği raporlarında, bu teslimlerin gerçek olmadığı ve faturaların fatura ticareti 

organizasyonu içinde düzenlendiği de belirlenen davacıya fatura düzenleyen şirketin 

sevk irsaliyelerinde plakaları yazılı taşıtların büyük bir kısmının özel otomobil ve bir 

kısmının tescil kaydı bulunmayan hayali plakaları içermesi, davacıya gerçekten 

emtia teslimi yapılmadığını, faturaların temsil ettiği işleme gerçek görüntüsü 

verebilmek üzere şeklen yerine getirildiğini gösterdiği kabul edilmiştir. Sözü edilen 

şirketten gerçekten emtia aldığını soyut olarak iddia eden ve emtia bedelinin nakden 
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  Dnş.VDDK, E.2014/429, K.2014/810, 01.10.2014. 
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 “…Tarhiyata dayanak alınan vergi inceleme raporları ve eki belgelerden; yükümlü kuruma fatura 

düzenleyenlerin gerçekte ticari faaliyetleri nin ifadeleriyle sabit olduğu, başka şahıs ve şirketlere 

ait fatura v.b. belgelerin benzerlerinin yasal olmayan yollardan bastırılarak vergi iadesinden 

yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşlara komisyon karşılığı satıldığı, bazen alım-satım işlemini 

gerçek olarak göstermek için kasa makbuzu, ödeme makbuzu gibi belgeler düzenlendiği, esasen, 

ekonomik güçlerinin bu denli büyük ticari muameleyi gerçekleştirmeye yetmediği anlaşılmıştır. 

      Bu tespitler karşısında, faturada yer alan emtianın gerçekten faturaların düzenleyicisi görünen 

kimselerden satın alındığının kabulü mümkün değildir. Dolayısıyla gelir (stopaj) vergisi 

yükümlülüğünden kaçınmak amacıyla gerçeği yansıtmayan fatura kullanılarak vergi kaybına yol 

açıldığı sonucuna varılmış olup, davanın reddi yolundaki direnme kararında hukuka aykırılık 

bulunmamıştır…” Dnş.VDDGK, E.2002/358, K.2003/7, 31.01.2003. 
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ve peşin ödendiğini ileri süren davacının yasal kayıtlarının, ödemenin belirtilen 

şekilde yapılmasına da elverişsiz olduğu inceleme sırasında saptandığından, başka 

bir kanıt sunamayan davacının, söz konusu faturaları alışlarını sadece 

belgelendirmek amacıyla kayıtlarına dahil ettiğinin kabulünde yasanın yukarıda 

değinilen kuralına aykırılık bulunmamıştır. 

Davacı şirket yetkilisi tarafından, faturalarda yazılı kerestelerin gerçekten 

alındığı, ödemelerin de genellikle nakit olarak yapıldığı inceleme sırasında ifade 

edilmiş olup, bu emtianın işletmeye girdiğinin kabulünü gerektirecek herhangi bir 

kanıt sunulmamıştır
340

. 

Davacı kurumun ABD’de mukim bir bankadan faiz geliri elde edip 

etmediğine ilişkin uyuşmazlıkta, davacı kurum faiz geliri alındığını kabul etmekte, 

ancak paranın kendilerinin değil, kendi gruplarına ait bir şirket ile bir Libya 

şirketinin kurduğu konsorsiyuma ait olduğunu ve zorunluluk nedeniyle hesabın kendi 

adlarına açıldığına ilişkin bir savunmada bulunmuştur. Vergi mahkemesi, faize 

yönelik olarak idarenin Amerikan Gelir İdaresinden aldığı bilgilerle yetindiğini, 

hesapta bulunan para, kaynağı ve hesap hareketlerine yönelik bir belirlemede 

bulunulmamış ve araştırma yapılmamış olduğunu belirterek, işlemin iptaline karar 

vermiştir. 

Danıştay’a göre yurtdışı banka hesabı davacı kurum adına olduğundan ve bu 

hesabın bir başkasına ait olduğu iddiası somut olarak ortaya konulmadığından, 

tahakkuk eden faizin davacının geliri olarak kabulü gerekir. Kendi adına kayıtlı bir 

hesabın başkasına ait olduğu iddiasının, sözle değil, somut ve hukuken geçerli 

delillerle ispatlanması gerekir
341

. 

Kanımızca, olayda vergi idaresi tarafından para kaynağı ve hesap 

hareketlerine yönelik olarak hiç araştırma yapılmamış olması, idarenin ispat yükünü 

yerine getiremediğini göstermektedir. Şayet bu araştırma yapılmış olmasına karşın, 

gerçek mahiyet belirlenememiş olsaydı, bu durumda yükümlünün olağan duruma, 

ekonomik ve ticari icaplara uymayan iddiasını ispat etmesi gerekecekti.  
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  Dnş.3.D., E.2006/30, K.2006/2284, 26.09.2006. 
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Vergi idaresince yapılan tespitlerin sağlam ve güvenilir delilleri bulunması 

halinde, yükümlünün belgelerin usulüne uygun olduğu, ürünlerin borsada tescilli 

bulunduğu gibi savunmalarına da itibar edilmemektedir.  

Örneğin bir olayda müstahsilden yaptığı zirai ürün alımları sırasında 

düzenlenmesi gereken müstahsil makbuzu yerine, bu alımların tüccardan yapıldığını 

göstermek amacıyla gerçeğe aykırı faturalar kullanılması iddiası mevcuttur. 

Yükümlünün fatura aldığı kişilerle ilgili tespitler, bu kişilerin gerçekte tacir 

olmadıklarını ve şeklen vergi yükümlülüklerini tesis ettirip ihtiyaç duyanlara belli bir 

bedel karşılığında fatura sağladıklarını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, faturaların 

biçimsel kurallara uygun olması, sevk irsaliyesi ve çek düzenlenmesi, borsada tescil 

yapılması gibi işlemler, faturalarda gösterilen emtianın gerçekten faturaları 

düzenleyenlerden alındığını kanıtlamaya yeterli olmamaktadır. Esasen, gerçeğe 

aykırı fatura gibi sevk irsaliyesi düzenlenerek de işlemlere gerçek görüntüsü 

verilebileceği için kimi kişilere çekle ödeme yapılıp, tahsil edilen paranın geri 

alınması da mümkündür. 5590 sayılı Yasanın 52 nci maddesine göre borsada tescil, 

kural olarak üzerine tescil yükümlülüğü düşen tarafın başvurusu üzerine 

gerçekleştirilen beyana dayalı bir işlem olduğundan, tescil konusu emtianın 

gerçekten satın alındığına kesin bir kanıt sayılamaz. 

Fatura düzenleyicileri hakkındaki tespitler karşısında, müstahsilden satın 

alınan buğday ve mısırın bu kişilerden sağlanan faturalarla belgelendirildiği ve bu 

faturalarda yer alan ancak, gerçekte ödenmeyen KDVnin indirim konusu 

yapılmasıyla vergi kaybına yol açıldığı sonucuna varıldığından, vergi mahkemesi 

kararının, tarhiyatın kaldırılması yönündeki hüküm fıkrasında yasaya uygunluk 

görülmemiştir
342

. 

3.2. VERGİ HUKUKUNDA KARİNELER 

Çalışmamızın ikinci bölümünde, karinelerle ispat kuramından ve ispat 

yükünün karinelerle düzenlenmesinden, vergi hukukunda bu tür düzenlemelerin 

kabul nedenlerine ilişkin eleştirisel bakış açımız ışığında söz edilmişti. Bu bölümde 
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ise Türk Vergi Hukuku’nda düzenlenen karineler sınıflandırılarak, çalışmamızın 

tümünde olduğu gibi ilgili yargı kararlarına da yer verilerek incelenecektir.  

3.2.1. YASAL KARİNELER 

3.2.1.1. KESİN YASAL KARİNELER 

3.2.1.1.1. Anlam ve Kapsam 

Kesin yasal karinelere özellikle özel hukukta rastlanmaktadır. Babalık 

karinesi, zilyetlik karinesi gibi yasal karineler çeşitli sosyal gerekler nedeniyle kabul 

olunmuştur
343

. 

Aksinin iddia ve ispatının mümkün olmadığı kesin yasal karineler, kanımızca 

“gerçek mahiyetin” belirlenmesinin ve delil serbestliğinin esas olduğu vergi 

hukukunun bu nitelikleriyle bağdaşmamaktadır. 

Buna karşın Türk Vergi Hukukunda da kesin yasal karinelere rastlamak 

mümkündür. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da iptal davası ile 

ilgili olarak getirilmiş karineler bunlara örnektir. Zira yasa koyucu borçlunun kamu 

alacağından kaçmak amacıyla yaptığı tasarrufların iptal edilmesi için kurallar 

getirmiş ve bunların aksinin, yani iyi niyetle yapıldığının yükümlü tarafından 

ispatlanmasına olanak tanımamıştır. 

Vergi hukukunda düzenlenen bazı karinelerin kesin mi yoksa adi nitelikte mi 

olduğu konusunda Danıştay kararlarında ve öğretide farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır.  

Örneğin, öğretide, taşınmazların el değiştirmesiyle doğan vergiler 

bakımından, matrahın, taşınmazın “rayiç bedeli” olduğu kesin bir karine olarak ileri 

sürülmektedir
344

.  Diğer bir deyişle, bu görüş uyarınca yükümlü, herhangi bir ispat 

aracı ile taşınmazın rayiç bedelinin altında bir bedelle el değiştirdiğini ispat 

edemeyecektir. 
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344

  TEZEL, agm., s.14; KARAKOÇ, Delil Sistemi, s.222. 



388 

 

Aynı şekilde, Gelir Vergisi Kanunu’nda gayrimenkul sermaye iradı 

bakımından düzenlenmiş olan ve kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin alt 

sınırını gösteren “emsal kira bedelinin” de (GVK m.73) kesin bir kanuni karine 

olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır
345

. Bu görüşe göre, yasanın kesin karine 

olarak düzenlediği karine, yargı tarafından adi karine olarak yorumlanarak yasa 

hükmü kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olarak aşılmaktadır
346

.  

Buna karşın bizim de benimsediğimiz aksi yöndeki görüş, emsal kira 

bedelinin adi bir yasal karine olduğu yönündedir
347

. Yani yükümlü, kiralama 

ilişkisinin emsal kira bedelinin altında bir bedelle ya da bedelsiz olarak kurulduğunu 

ispat edebilir
348

. Bu ispat faaliyetini, kira sözleşmesi, ödemeye ilişkin banka dekontu, 

çek, havale makbuzu gibi ödemeyi ispat eden belgeler yoluyla yerine getirebilir. 

Bu görüşümüzün iki dayanağı bulunmaktadır. Birincisi, gerek VUK’un 

3.maddesinde genel olarak, gerekse Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’inci maddesinde 

gelir vergisi özelinde, “gerçek gelir”in belirlenmesinin esas olmasıdır. Bu bağlamda, 

yükümlüye gerçekte elde edilmiş bedelin yasada belirlenen emsal bedelden farklı 

olduğunu iddia ve ispat hakkı tanınmalıdır. İkinci dayanağımız ise, ispat hukukunda, 

ispat hakkının asıl olması, bu hakkın ancak yasada açıkça belirtilen hallerde 

sınırlanabilmesidir
349

. Bu nedenle yasada, yükümlünün “aksini ispatlayamayacağı” 

yani kesin bir karinenin bulunduğu açık değilse, bu durumda söz konusu karinenin 

adi olduğunu kabul etmek gerekecektir. 

Danıştay kararlarının da genellikle bu yönde olduğunu belirtmek gerekir. 

Örneğin, bir uyuşmazlığa konu olmuş olayda, vergi idaresi, sahibi bulunduğu ve 

otobüs işletmeciliği işinde kullandığı aracını noter satış senediyle satarak faaliyetine 

son veren yükümlü bakımından, aracın satış bedelini kasko değerinin altında beyan 
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ettiğini ileri sürerek, takdir komisyonuna başvurmuştur. Takdir komisyonunca aracın 

kasko değeri esas alınarak matrah farkı takdir edilmiştir.   

Danıştay temyiz incelemesi sonucunda verdiği kararda, noter satış sözleşmesi 

ortada iken ve bu belgenin sahteliği ya da aracın sözleşmede yazılı bedelin üstünde 

satıldığı yolunda gerçeği yansıtmayan olaylar bulunmadan kasko bedelinin altında 

satış yapılmasının başlıbaşına re'sen takdir nedeni olamayacağını belirtmiştir
350

.  

Görüldüğü üzere kararda kasko bedeli “kesin yasal karine” olarak 

değerlendirilmemiştir.  

Harçlar Kanunu’nun 43’üncü maddesinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans 

Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko 

sigortasına esas değer ölçüt noter huzurunda yapılan alım satımlarda, motorlu kara 

taşıtlarının gerçeğe en yakın değerinin bildirime esas alınması sağlanmak istenmiştir. 

Yasaya göre alım satım işlemlerinde gösterilecek değer, bu değerden az olamaz. 

Buna karşın Danıştay, VUK m.3 uyarınca gerçek mahiyetin esas olduğunu, bunun 

yemin hariç her türlü delille ispat edebileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla Danıştay, alt 

sınır olarak kasko sigortasına esas değeri belirleyen hükmü, aksi ispatlanabilir bir 

karine olarak değerlendirmiştir. 

Ancak olayda, noter satış senedine alım satım bedeli olarak kasko sigortasına 

esas alınan bedelin yazılmasına rağmen, yine aynı noter senedine "tarafların 

ifadesine göre esas satış bedelinin 10.500.000.- lira olduğu" yolunda not konulmuş 

olmasının, kamyonun hasarlı olduğu yolunda da bir iddia ileri sürülmediğine göre, 

gerçek alım satım bedelinin 10.500.000.- lira olduğunu göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır
351

.  

Danıştay bir diğer kararında “tapu kayıtlarını” vergi hukuku açısından aksi 

ispatlanabilir bir yasal karine olarak değerlendirmiştir. Karardan çıkan sonuç bu ise 

de, daha önce eleştirdiğimiz üzere, kararda tapu kayıtlarının “kesin delil” olduğu 
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belirtilmektedir. Karar, yükümlünün tapu kayıtlarının gerçek durumu yansıtmadığını 

ispatlayamaması nedeniyle yükümlü aleyhine verilmiştir.  

Danıştay’ın söz konusu kararına göre, “Medeni Yasanın 1001'inci maddesi 

gereğince davacı tarafından satılan bağımsız bölümün kayıtlı olduğu kat mülkiyeti 

kütüğünün, tapu kütüğüne ilişkin esaslara göre tutulması ve bu kütüğe geçirilen 

işlemler için aynı esasların geçerli olması nedeniyle Medeni Yasanın 1013'üncü 

maddesine göre taşınmazın maliki olan davacının veya adına işlem yapma yetkisi 

bulunan kimsenin yazılı beyanı üzerine tescil edilen satış işleminin satış bedeli 

yönünden gerçek durumu yansıtmadığını kanıtlama yükü kendisine düşmektedir. 

Doğruluğu, yukarıda değinilen düzenlemeler ile kanıt kabul edilen tapu 

sicilinde tescil edilen ve satıcı ile alıcının tapu memuru önünde beyan ve imzalarıyla 

doğruladıkları satış bedelinin, gerçekte faturada gösterilen düzeyde olduğunu 

kanıtlayamayan davacı adına yapılan tarhiyatı, taşınmazın gerçek değerinin tespiti 

için yeterli araştırma ve inceleme yapılmadığı gerekçesiyle kaldıran vergi mahkemesi 

kararında hukuka uygunluk görülmemiştir”
352

. 

Daha önce belirttiğimiz üzere kanımızca özel hukuk tarafından “kesin delil” 

olarak nitelendirilmiş bir delilin, delil serbestisinin kabul edildiği vergi hukukunda da 

doğrudan doğruya “kesin delil” olarak kabul edilmesi isabetli değildir. 

Bir görüşe göre, VUK’un 154’üncü maddesinde sayılan “Tüccarlarda işe 

başlamanın belirtileri” ile 155’inci maddesinde sayılan “Serbest meslek erbabında işe 

başlamanın belirtileri” kesin karine niteliğindedir
353

.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12’inci maddesinde düzenlenen örtülü 

sermayenin de, kesin yasal karine olduğu ileri sürülmüştür. Zira “öz sermayenin üç 

katını aşan kısmı” aksi ispatlanamayacak matematiksel bir tespittir
354

.  

Aynı yöndeki bir diğer görüşe göre
355

, mahkeme bir işletmenin hesap dönemi 

içinde herhangi bir tarihte aldığı borç miktarının işletmenin öz sermayesinin üç katını 
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geçtiğini tespit ederse, üç katı aşan kısmı örtülü sermaye saymak zorundadır. 

Ekonomik yorum yoluyla, işletmenin getirdiği belge ve bilgilerden hareketle 

sermayenin üç katı aşan kısmının hala borç olarak değerlendirilmesi doğru değildir. 

Kötü niyetli bir işletmenin sermayesini borç gibi gösterecek belgeleri hazırlayacağı 

düşünüldüğünde KVK’daki düzenlemenin bu tür muhtemel durumları önlemek için 

getirildiği anlaşılır. Biz aşağıda gerekçelerini açıklayacağımız üzere, söz konusu yasa 

maddelerinde “adi yasal karinelerin” düzenlendiği görüşündeyiz. 

Sonuç olarak yasada açıklık bulunmayan tüm durumlarda, karinenin kesin 

karine değil, adi karine olarak kabul edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz
356

.  

3.2.1.2. ADİ YASAL KARİNELER 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kabul edilmiş olan, örtülü sermaye ve transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı bakımından ilgili yasa maddelerinde 

“adi yasal karineler” düzenlenmiş bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere 

literatürde aksi yönde görüş de ileri sürülmüştür. 

Kanımızca, olası kötüye kullanımların engellenmesi için, tüm yükümlülerin 

ispat hakkının ortadan kaldırılması isabetli değildir. Yükümlüye ispat hakkının 

tanınması, kötüye kullanım hallerinin vergi idaresince ya da yargılama aşamasında 

mahkemece saptanması olanağını ortadan kaldırmayacaktır. Bu bağlamda dikkat 

edilmesi gereken, bu hükümlerin uygulanabilmesi için, tüm koşul olayların yani 

yasal şartların vergi idaresince ispatlanması gerektiği, söz konusu şartların 

ispatlanması halinde “örtülü sermayenin” ya da “örtülü kazanç dağıtımı”nın 

bulunduğunun kabul edileceği, bunun aksinin ise yükümlü tarafından 

ispatlanabileceğidir. Örneğin, örtülü kazanç dağıtımı karinesinin varlığından 

bahsedebilmek için, idarenin, KVK m.13’te belirtilen kişilerle, maddede belirtilen 

işlemlerin emsaline uygun olmayan bir bedel üzerinden yapıldığını ispatlaması 

gerekmektedir. Ticari icaplara uygun emsal bedeli tespiti yapıldıktan sonra, bu 

bedelin üzerinde veya altında yapılan işlemlerde aslında örtülü kazanç dağıtımının 

bulunmadığını ispat etmesi gereken, yükümlüdür. Yoksa idarenin, örtülü kazanç 
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iddiasını soyut biçimde ileri sürmesi üzerine, yükümlüden aksinin ispatının 

beklenmesi hukuka uygun değildir. 

Örtülü sermaye bakımından da ispatlanması gereken yasal koşullar yalnızca 

“öz sermayenin üç katını aşması” değil, ilişkili kişilerden yasada kapsamı belirlenen 

şekilde borç alınmasıdır. Örneğin borç alınan kişilerin “ilişkili kişi” olup olmadığı 

pekâlâ tartışılabilir, yani örtülü sermaye iddiasının aksi kanıtlanabilir. Bir görüş, 

kurumun borç aldığı meblağı kurum faaliyetlerinde kullanmadığını 

ispatlayabileceğini, dolayısıyla bu karinenin kesinliği sınırlı bir kesin karine 

olduğunu belirtmektedir
357

. Biz aksi ispatlanabilir her türlü karinenin kesin olmadığı 

yönündeki görüşümüzü, vergi hukukunda karinelerin aksi yasadan açıkça 

anlaşılmadığı sürece aksi ispatlanabilir olarak yorumlanması gerektiği 

yaklaşımımızla birlikte değerlendirerek, yazardan farklı olarak “kesinliği sınırlı 

karine” kavramını kullanmak yerine bu karineyi “adi karine” olarak kabul 

etmekteyiz. 

İşe başlamanın belirtilerine ilişkin VUK m.153 hükmü de gerekçelerini, 

çalışmamızın ilk bölümünde açıkladığımız üzere kesin karine ya da yasada 

belirtildiği üzere “belirti/emare” değil adi nitelikte yasal karine getirmektedir. Yani, 

yükümlü, söz konusu belirtiler olmasına rağmen, “gerçekte” işe başlamadığını 

ispatlayabilir
358

.  

Bir görüşe göre VUK’un 261’inci maddesinde yer alan değerleme ölçüleri ve 

313’üncü maddesinde yer alan amortismanlar da aksi ispatlanabilir yasal 

karinelerdir
359

.  

Karinelere ilişkin bu genel bakıştan sonra, Türk Vergi Hukuku’nda en güçlü 

karine olan ve özellikle vergi idaresince sıklıkla dayanılan hayatın olağan akışı 

karinesinin alt ölçütleri olan “iktisadi, ticari, teknik icaplar” ile “normal ve mutad 

durum” ölçütlerini ilgili yargı kararları ışığında inceleyeceğiz. 

                                                           
357

  ÖZDİLER KÜÇÜK, a.g.e., s.60. 
358

  ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e.,, s.203; KARAKOÇ, Delil Sistemi, s.227. 
359

  YÜCE, Dava Rehberi, s.632. 



393 

 

3.2.1.2.1. Hayatın Olağan Akışı Karinesi 

Vergiyi doğuran olayın ve buna ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetini tespit 

etmesi gereken ancak vergiyi doğuran olay ile herhangi bir ilgisi bulunmayan vergi 

idaresi, olayın gerçek mahiyetini, olayı şahsında gerçekleştirmiş olan vergi 

yükümlüsünden daha iyi bilemez. Bu nedenle yasa koyucu, vergi idaresine, gerçek 

mahiyetin tespitine yarayacak bazı değerlendirme ölçütleri sunmuştur. Bunlar; 

iktisadi, ticari, teknik icaplar ve normal ve alışılmış durumun gerekleridir. 

Diğer yandan, vergi idaresince saptanması gereken somut olayda hayatın 

olağan akışı ölçütüne neyin uygun olduğu değil, olayın gerçek mahiyetinin ne 

olduğudur. Bu bağlamda, somut vergisel olay ve durumların söz konusu ölçütlere 

uygunluğunu araştırmak vergi idaresinin görevi olmakla birlikte, somut olay 

bakımından farklı araştırmaların yapılması da gerekebilir. Diğer bir deyişle tespiti 

gereken olay ve durumların bu ölçütlere uygun olup olmadığının araştırılması her 

zaman yeterli olmayabilir. 

Bu bağlamda önemli bir husus, bu karinenin uygulandığı ve ispat yükünün 

vergi yükümlüsüne düştüğünün belirlendiği hallerde, karinenin aksini ispat hakkının 

yükümlüye tanınmasının şart olmasıdır.  

Örneğin, yurt dışından daha düşük maliyete katlanılarak ithal edilebilecek 

emtianın serbest bölgedeki limited şirketten % 27,11 oranında yüksek fiyatla satın 

alınması ticari geleneklere aykırı bulunarak yapılan cezalı tarhiyata karşı açılan 

davada Danıştay, inceleme raporuyla tespit olunan yüksek maliyete katlanılmasını 

gerektiren haklı nedenlerin varlığı ve doğruluğunun davacı tarafından kanıtlanması 

gereğinin yerine getirilmesinden sonra bir karar verilmesi gerektiği sonucuna 

ulaşmıştır. Diğer bir deyişle yükümlünün söz konusu iktisadi icapların aksini ispat 

hakkı bulunmaması kararın bozulmasını gerektirmiştir. Yükümlünün ispat hakkını 

tanıması açısından olumlu bulunabilecek bu karar, başka bir açıdan kanımızca 

hatalıdır. 

Zira vergi idaresi, somut olayın gerçek mahiyetine ilişkin yeterli araştırmayı, 
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bu bağlamda emsal fiyat araştırmasını yapmamış
360

, yalnızca daha düşük maliyete 

katlanılarak ithal edilebilecek malın ortaklarının paydaşı bulunduğu serbest bölgeden 

ithal edilmiş olmasını dönem kazancının örtülü olarak transfer edildiği gerekçesiyle 

yapılan tarhiyata dayanak almıştır. Kararın, vergi idaresinin eksik araştırma yapması 

dolayısıyla vergi idaresinin aleyhine verilmesi gerekirdi. Zira transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç iddiasının ileri sürülebilmesi için, işlemin emsallerine aykırı 

olduğu tespitinin yapılması, bu bağlamda söz konusu malın emsal fiyatının serbest 

bölgede bulunan ilişkisiz kişilerin karşılaştırılması yoluyla tespit edilmesi gerekirdi. 

Bunun yerine ispat hakkının ve ispat yükünün yükümlüde olduğu yönündeki gerekçe 

kanımızca isabetli değildir.  

Bizim yaklaşımımıza uygun bir kararda vergi mahkemesinin ısrar kararını 

onayan Dnş.VDDGK 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 16. 

maddelerine göre örtülü sermayeden söz edilebilmesi için gereken şartlardan ilk 

ikisinin olayda mevcut bulunduğu, üçüncü ve son şart olarak da, alınan borcun öz 

sermayeye oranının emsali kurumlarınkine nazaran bariz fazlalık göstermesi hali 
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alınmadığı, bu nedenle emsal fiyat araştırması yapılmadan Ege Serbest Bölgesinde faaliyet 

gösteren şirketten yaptığı ithalatlarla bir kısım kazancından yoksun kaldığı nitelendirilmesinde 

hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle cezanın, hesaplanan verginin bir katı tutarındaki 

kısmını kaldırmış, düzeltme fişiyle terkin edilmeyen kısmının kaldırılmasına, vergi ziyaı cezasının 
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      Israr kararı vergi idaresi tarafından temyiz edilmiş ve davacının ortaklık ilişkisi olan ve serbest 

bölgede faaliyette bulunan firmadan yüksek bedellerle yapılan alışlarla bir kısım kazancını vergi 

dışı bıraktığı, emsal fiyatın serbest bölgedeki şirketin yurt dışından alış fiyatı ile davacıya yapılan 

satış fiyatına göre saptanması nedeniyle vergilendirmede hukuka aykırılık bulunmadığı ileri 

sürülerek bozulması istenmiştir.  

      (Dnş. VDDK, E.2010/39, K.2010/44, 12.2.2010) 
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yönünden; davacı şirketin yaptığı borçlanma sonucu ödediği faiz tutarı ile öz 

sermaye arasındaki oranın bariz fazlalık gösterdiği inceleme elemanınca 

belirtilmekte ise de, emsal ticari faaliyette bulunan kurumlarla günün ekonomik ve 

teknik icaplarına göre bir değerlendirme yapılması gerekirken, emsal oluşturacak 

kurum bulunamadığı belirtilerek kurumun kendi iç bünyesinde yapılan 

değerlendirme sonucu belirlenen tutarın bariz şekilde yüksek olduğunun kabul 

edilmesi suretiyle alınan borçlara ödenen faiz giderinin örtülü sermaye olarak 

nitelendirilmesi doğru olmadığından yapılan tarhiyatta yasaya uygunluk görülmediği 

gerekçesiyle vergi ve cezaların kaldırılması yolundaki direnme kararı hukuka uygun 

bulunmuştur
361

. 

Sonuç olarak vergi idaresi, hayatın olağan akışı karinesine dayandığında 

somut olayın farklı şekilde gerçekleştiğini açıklama yani ispat hakkını vergi 

yükümlüsüne tanımalı ve vergilendirmeyi yürütürken somut olaya özgü koşulları 

nazara almalıdır.  

Hayatın olağan akışı karinesinin alt ölçütleri iktisadi, ticari, teknik icaplar ile 

normal ve mutad durum olarak karşımıza çıkmaktadır. VUK bu ölçütleri aynı 

hükümde düzenlenmiş ve aynı sonuçlara bağlamıştır. Ayrıca yargı kararlarında da bu 

ölçütlerin bir arada ele alındığı görülmektedir. Diğer bir deyişle çoğunlukla iddianın 

iktisadi icaplara aykırı olduğu gibi tek bir ölçüte değil, “iktisadi ve ticari icaplara” ya 

da “iktisadi icaplara, normal ve mutad duruma” ya tüm ölçütlere birden aykırı olduğu 

ileri sürülmektedir. 

Biz de çalışmamızda özellikle konunun uygulama boyutunun önem taşıdığını 

düşünerek ilgili kararlar üzerinden belirli bir sistematiğe göre inceleme 

yapacağımızdan, tüm ölçütleri aynı başlık altında değerlendireceğiz. 

3.2.1.2.1.1. İktisadi, Ticari, Teknik İcaplar ile Normal ve Mutad Durum 

İktisadi icabın tanımı ya da özellikleri VUK’ta ya da diğer yasalarda 

belirtilmemiştir. Belirli bir yerde ve zamanda geçerli olan ekonomik koşulların 

gerektirdiği davranışlar, iktisadi icap olarak adlandırılabilir. Bir görüşe göre, iktisadi 
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icabın bir diğer unsuru “insanların kişisel çıkarlarının gereği”dir
362

. Kanımızca 

iktisadi icapları belirleyen, somut olaya uygun ekonomik koşullar olup, bu koşullar 

kişilerin menfaatlerine uygun olabileceği gibi aykırı da olabilir. Diğer yandan ticari 

hayatta kâr amacı güdüldüğünden kural olarak ekonomik koşullar aksini 

gerektirmedikçe vergi yükümlülerinin seçimlerinin kendi menfaatlerine uygun 

olması beklenir. Diğer yandan, “kişisel çıkarların gereği” ölçütünün kesin ve katı 

olarak her olayda bulunmasının beklenmesinin kanımızca gerçekçi 

olmayabileceğidir. 

Ticari icaplar ise ancak ticari faaliyet yürüten yükümlülerin işlemleri 

açısından bir karine getirebilir. Örneğin serbest avukatlık yapan bir yükümlünün 

ticari icaplara uygun davranması beklenemez. Ticari hayatı yöneten kurallara aykırı 

davranışlar, ticari icaplara aykırı düşer
363

. Bu bağlamda ticari örf ve adetler, ticari 

icaplardır
364

. Diğer yandan öğretide iktisadi icaplar açısından olduğu üzere 

“yükümlünün kâr sağlaması” ticari icap olarak ileri sürülmektedir. Ticari faaliyetin 

temel amacı kâr sağlamak ve sahip olunan iktisadi değerleri en iyi biçimde 

kullanmak olduğundan vergi yükümlüleri, bu amaca uygun düşmeyen ya da ticari 

hayatı yöneten kurallara aykırı bulunan faaliyetlerinin nedenlerini inceleme 

elemanına açıklamak ve bu nedenlere ilişkin somut deliller göstermek 

zorundadırlar
365

.  

Girişimcinin kâr sağlama amacıyla yürüttüğü faaliyet ticari faaliyet 

olduğundan, kâr sağlama amacının da ticari faaliyetin bir parçası olduğu açıktır. 

Ancak kanımızca ticari icaplar, kimi zaman yükümlüye kısa vadede kâr 

getirmeyecek şekilde hareket etmesine yol açabilir. Ancak elbette bu durumun haklı 

nedenlerini yükümlü ispat etmelidir. Yani yükümlünün, işlemin ekonomik amaçlarını 

ispatlaması gerekir. 

Esas kuruluş amacı kâr elde etmek olan ticari işletmelerin, uzun vadeli 

hedefleri dikkate alındığında, ilk yıllarda kârın ikinci planda kalmasının ticari hayatın 
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bir gerçeği olduğu belirtilmiştir. Zira rekabet koşulları içerisinde ticari işletmelerin 

esas amacı öncelikle ayakta kalabilmek, sonrasında ise piyasada tutunmak ve kâr 

elde etmektir. Ancak ticaret şirketlerinin sürekli zarar etmesine karşın faaliyete 

devam edilmesinin ekonomik ve ticari icaplara uygun olduğundan da söz 

edilemez
366

. 

Teknik icaplara uygunluk ise daha önce belirttiğimiz üzere özellikle randıman 

incelemesi ile değerlendirilen bir husustur. Vergilendirme açısından önem taşıyan 

teknik icaplar, üretimde kullanılan araçların nitelik, miktar ve ürün içerisindeki 

oranlarına göre ulaşılabilecek randıman ve fire oranlarından oluşur. Bu oranlar 

mesleki kuruluşlar ya da yetkili idari makamlarca önceden tespit edilir
367

.  

Örneğin imalât işlerinde hammaddeden son ürüne geçilmek için uygulanan 

imalat sürecinde fire denilen bir hammadde kaybı olur. Bu fire oranları imalatın 

türüne ve özelliklerine göre genel olarak Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları tarafından 

hesap edilebilmektedir
368

.  

Sözgelimi üretime sevk edilen yaş ve kuru üzüm suması ve etil alkol miktarı 

ile üretilen rakı miktarı içinde kullanılan suma ve etil alkol miktarı karşılaştırılarak 

yapılan hesaplama ve ticari emtia yönünden kaydi envanter sonucu dönem 

matrahının saptanması olanaklıdır. Bu incelemede, üretime sevk edilen yaş ve kuru 

üzüm suması ve etil alkol miktarı ile üretilen rakı miktarı içinde kullanılan suma ve 

etil alkol miktarının aynı olması gerektiği halde aralarında ciddi farkların ortaya 

çıkması, etil alkol oranının Türk Gıda Kodeksi Tebliğine aykırı olması, söz konusu 

yılda kuru üzüm verimlilik oranının emsal şirketlere göre standartlarının üstünde 

olması dikkate alınmış, inceleme elemanınca yapılan hesaplamalar sonucunda 

verimlilik oranının standart veriler dahilinde ve daha düşük olduğu, üretime sevk 

edildiği ve üretildiği ileri sürülen rakı miktarının ise çok daha fazla olması gerektiği 

ortaya konulmuştur. Danıştay bu incelemeyi vergi mahkemesinden farklı olarak 

yeterli bulmuştur. Vergi mahkemesinin davacının düzenli olarak Tütün ve Alkol 
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Piyasası Düzenleme Kurulu’nca denetlendiği yönündeki gerekçesini ise ilgili 

kurumun geçmişe yönelik detaylı ve kapsamlı bir defter belge incelemesi, kaydi 

envanter ve randıman çalışması yapmasının mümkün olmadığını belirterek hukuka 

aykırı bulmuştur
369

.  

Görüldüğü üzere, randıman yöntemi ile belirlenen üretim eksiklikleri 

yükümlü tarafından geçerli sebeplerle açıklanamadığından, yükümlünün beyanının, 

defter ve belgelerinin doğruluk karinesi ortadan kalkmış, hasılatın bir bölümünün 

gizlendiği kabul edilmiştir.  

Hukukta normal ve mutad durumun ne olduğu ise genel hayat tecrübelerine 

göre belirlenir. Bunlar, hayatta sık tekrar eden, tekrarlanması muhtemel olan veya 

bilimsel ve teknik bilgilerin oluşturduğu kurallardır
370

.  

Normal ve mutad durum, yükümlünün faaliyetinden kaynaklanan 

muamelelerinin ve olayların hukuk kurallarına uygun olarak gerçekleşmesidir. Bu 

bağlamda vergi hukuku kaynaklarına uygunluk dışında
371

, diğer hukuk kurallarına 

uygunluk da “normal ve mutad” olarak değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda, ticari icaplar açısından ticaret hukuku mevzuatı önem 

taşımaktadır. Yani Türk Ticaret Kanunu ve ticaret hukukuna ilişkin mevzuat 

hükümleri aksi belirtilmediği sürece vergi hukukunda bağlayıcı olmamakla birlikte, 

ispat hukuku açısından önem taşımaktadır. Örneğin şirket esas sözleşmesinde işletme 

konusunun açıkça belirtileceği yönündeki (mülga) 6762 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu'nun 506'ncı maddesi ve tescil ve ilan edileceği yönündeki 511'inci maddesi 

dikkate alınarak; yükümlülüğünün konusu inşaat ve taahhüt işleri olan fatura 

düzenleyen Şirketin vergi idaresinin bilgisi dışında kalan, yani faaliyet konusu 

olmayan bir alanda emtia satmasının mümkün olmaması nedeniyle, röntgen cihazı 

satımı için düzenlenen faturanın gerçek mal teslimine ilişkin olmadığı sonucuna 

ulaşılmış olup, bu faturaya istinaden yapılan indirimlerin kabul edilmemesi suretiyle 

yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolunda verilen 
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mahkeme kararında isabet görülmemiştir. Kanımızca ticaret hukukuna ilişkin 

kurallar vergi hukuku açısından “ticari icaplar” kapsamında değerlendirilmeli, 

aksinin ispatı hakkı yükümlüye tanınmalıdır. 

İktisadi, ticari ve teknik icaplar ile normal ve mutad olmayan durumların 

neler olduğunun toplumsal bütünün her alanında ortaya çıkan hızlı değişim ve 

gelişmeler dikkate alınarak ve olay esnasındaki koşullar esas alınarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir
372

. 

Hangi durumların “hayatın olağan akışı karinesine” aykırı kabul edildiğine 

ilişkin olarak Danıştay’ın ilgili kararlarını incelemek faydalı olacaktır. Doğası gereği 

bu icaplar, somut olay bazında ele alınmalıdır. Zira her somut olayda iddia ve ispat 

edilecek husus değişiklik göstermektedir
373

.  Aşağıda yapılan inceleme ispat konusu 

olaya dayanmaktır. Gerçekten Danıştay’ın belirli hususlar bakımından hayatın olağan 

akışının gereklerinin kapsamına ilişkin içtihat hukuku oluşturduğu söylenmelidir. 

3.2.1.2.1.1.1. Faiz ya da Kâr Sağlama Amacına Aykırılık 

İçeren İşlemler Bakımından 

Faiz alınmadan borç alındığı yönündeki iddia; borç verilen kişi ile “yakın 

akrabalık” gibi bir ilişki bulunmadığı sürece karineye aykırı bulunmaktadır. 

Yakın akrabaların, menfaat gözetmeksizin birbirlerine her türlü yardımı 

yapmaları sosyal ve ekonomik ilişkilerin gereğidir, bu iddianın ispat edilmesi 

gerekir. Örneğin bir kişinin damadına borç olarak verdiği paradan faiz aldığı kabul 

edilmemiştir
374

. Diğer yandan, günümüzün ekonomik koşullarında iş ve akrabalık 

ilişkisi söz konusu olmadan, faizsiz borç verilmesi iktisadi icaplara aykırıdır
375

.  
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Yukarıda belirtildiği üzere, girişimcinin kâr etme amacı esastır. Diğer yandan 

bu esası mutlak algılamamak gerekir; Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun bir 

kararında belirtildiği üzere, ticari hayatın olağan akışı içinde çoğu durumda kâr elde 

edilebileceği gibi bazen zararına da satışların yapılabileceği kabul edilmelidir. 

Örneğin araba alım satımında durum böyle olduğundan, araçların alım değeri tespit 

edilmeden, satış tutarları üzerinden eksik incelemeye dayalı matrah farkı üzerinden 

yapılan vergilendirmede hukuka uygunluk yoktur
376

. Görüldüğü üzere Kurul, ticari 

hayatın olağan akışı yanında, “araba alım satımının” özelliklerini de dikkate almıştır.  

Buna karşın Danıştay kararlarında genellikle yükümlüye kâr sağlama amacını 

ispat yükü yüklenmektedir. Örneğin, alışları kayıt dışı tutularak gizlenmeye çalışılan 

LPG’nin daha kârlı olan otogaz olarak satıldığı ekonomik ve ticari icaplara uygun 

kabul edilmiş, aksi de kanıtlanmadığından, oto gaz ile dökme gaz arasındaki vergi 

oranı farkından hareketle özel tüketim vergisi tarh edilmesi hukuka uygun 

bulunmuştur
377

. 

Bir diğer olayda davacının kayıtlı mal maliyetiyle kayıtlı hasılata inceleme 

elemanınca bulunan kayıt dışı hasılatın eklenmesi sonucu ulaşılan hasılat 

karşılaştırıldığında davacının kârlılık oranı % 1200'leri geçmekte olup, bu oranın 

ticari icaplara uygun olmadığı görülmüştür. İnceleme elemanınca, davacının faaliyet 

gösterdiği sektördeki kârlılık oranının bu oranda olduğu yolunda bir iddia veya 

saptama mevcut değildir. Bu durumda, kayıt dışı hasılatın tamamı kazanç olarak 

kabul edildiğinde ortaya çıkan kârlılık oranı ticari icaplara uygun görülmediğinden, 

mahkemece sektördeki karlılık oranının araştırılarak tespit edilecek oranın kayıtdışı 

hasılata uygulanması suretiyle kayıtdışı kazancın tespiti gerekirken, bu husus 

araştırılmadan bulunan farkın tamamı matrah farkı kabul edilerek bu miktar 

üzerinden yapılan tarhiyata karşı açılan davanın reddi yolunda verilen kararda isabet 

görülmemiştir
378

. Görüldüğü üzere kararda, idarenin ileri sürdüğü kârlılık oranı ticari 

icaplara uygun bulunmadığı gibi yeterli araştırmanın da yapılmadığı sonucuna 

varılmıştır. 
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Akaryakıt alım satımıyla uğraşan davacı adına hesap döneminin tamamı 

dikkate alınmadan, kist dönem için düzenlenen inceleme raporu esas alınarak yapılan 

tarhiyatta yasal isabet bulunmadığı sonucu belirlenen %17 kârlılık oranının icaplara 

uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Zira davacının savunmasına göre, akaryakıt 

alımları Petrol Ofisinden yapıldığından, dolayısıyla belgesiz alım olamayacağından 

ve Petrol Ofisi bayilerinde uygulanan kar oranının %7 civarında olduğu ileri 

sürüldüğünden inceleme elemanınca bulunan matrah farkına göre karlılık oranının 

%17 civarında olması iktisadı, ticari ve teknik icaplara uymayan ve olayın özelliğine 

göre normal ve mutad olmayan bir durumdur. Bu durumda VUK’un anılan 134 uncu 

maddesine uygun bir vergi incelemesi yapılmadan matrah farkı tespit edilerek 

tarhiyat yapılmasında ve bu tarhiyata karşı açılan davayı kısmen reddeden mahkeme 

kararında isabet bulunmamaktadır
379

. 

3.2.1.2.1.1.2.Satış Bedeli Bakımından 

Mal satışı ya da hizmet ifası karşılığında “gösterilen” bedelin iktisadi ve ticari 

icaplara göre “düşük” olması ya da mal ve hizmet alımı bedelinin bu icaplara göre 

“yüksek” olması halinde, bu durumlara ilişkin haklı nedenlerin varlığını ispat yükü 

yükümlüye bırakılmaktadır. 

Örneğin, yükümlünün aktifinde kayıtlı otobüsü satış tutarı olarak faturada 

gösterdiği değerin gerçek piyasa değerinden düşük olmak yanında, kasko sigorta 

kıymetinden de beş kat daha düşük olduğu gerekçesiyle yapılan vergilendirme 

bakımından, iktisadi ve ticari icaplara uygun düşmeyen durumu ispat yükünün davacı 

yükümlüye düştüğü sonucuna varılmıştır. Yükümlü, faturada gösterilen değerin 

gerçek piyasa kıymeti olduğunu veya bu kıymeti düşüren haklı nedenlerini 

ispatlamalıdır
380

. İlaçların özel veya resmi kuruluşlarla anlaşma mevcut olmadıkça, 

tespit edilmiş etiket fiyatlarından daha düşük bir fiyatla satılması da ticari icaplara 

aykırı bulunmuştur
381

. 
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Ticari faaliyet bakımından kâr elde etmek amaçlandığından, mal ve hizmetin 

her zaman mümkün olduğunca en yüksek fiyata satılması gerektiği genel bir tespit 

olup, her olayın koşullarına uygun olmayabilir. Zira bu husus, satıcı firmanın 

büyüklüğü ve organizasyon yeteneğine göre değişebileceği gibi; satış politikası da 

farklı bir tutumu gerektirebilir.  

Dolayısıyla vergi idaresi somut olayın koşullarını yeterince araştırmaksızın, 

bu kapsamda vergi yükümlüsüne de ispat hakkı tanımaksızın, yalnızca fiyat 

düşüklüğünü tarhiyata esas almamalıdır. 

Ancak uygulamada bu durum yaşanabilmektedir. 

Örneğin, bir kurumun doğrudan kendisinin ihracat yapması halinde daha 

yüksek fiyatla satabileceği malı, Serbest Bölge'de vergiden muaf olarak kurulmuş 

olan ve ortaklık yapısı itibarıyla ilişkide bulunduğu firmaya muvazaalı olarak ve 

düşük bedelle satarak kârını azalttığı, bu yolla örtülü kazanç dağıtımında bulunduğu 

iddiasıyla, serbest bölgedeki firmanın satış fiyatlarını dikkate alarak tarhiyat 

yapmıştır. 

Tarhiyatı hukuka uygun bulan vergi mahkemesi kararını değerlendiren 

Danıştay, aynı malın satış bedelleri ile ilgili olarak herhangi bir araştırma 

yapılmadığını, VUK’un 3’üncü maddesi uyarınca davacının vergi idaresince 

saptanan şekilde bir kısım kazançtan vazgeçmesini gerektiren haklı nedenlerin 

bulunup bulunmadığının gözetilmediğini belirtmiştir. Davacının, gerçekte yüksek bir 

maliyete katlanmamış olduğu veya elde edebileceği hasılattan vazgeçmediğine 

ilişkin olarak; doğrudan kendisinin yaptığı satışlarda, komisyon, tahmil, tahliye, 

sigorta, paketleme ve navlun bedellerine katlandığı, serbest bölgedeki firmaya 

satışlarda ise bu maliyetlere serbest bölgedeki firmanın katlandığı ve bu husus 

dikkate alındığında serbest bölgedeki firmaya satış yaptıkları fiyatların doğrudan 

satış yaptıklarında uyguladıkları fiyatlardan farklı olmadığının ortaya çıkacağı 

yolundaki iddiaları ve ibraz ettiği belgeler vergi inceleme raporunda yer alan 

tespitlerle birlikte incelenerek bir karar verilmesi gerekirken bu inceleme yapılmadan 



403 

 

verilen Mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır
382

. 

Bir diğer kararda, kâr elde etme güdüsüyle var olan ve faaliyette bulunan bir 

ticari şirketin yaptığı iki önemli faaliyetten sürekli başka bir şirkete reklam hizmeti 

verme saikiyle zarar etmesi iktisadi, ticari ve teknik icaplara uygun bulunmamış, 

defter ve belgeler usulüne uygun ve düzenli olsa bile bu durum tutulması zorunlu 

olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair 

delil olarak kabul edilerek re'sen takdir sebebinin var olduğu kabul edilmiştir
383

. 

Ticari icaplara uygun satış bedeli yetkili idari makamlarca da 

belirlenebilmekte, yargı organları bu icapları dikkate almaktadır. Örneğin, Ticaret ve 

Sanayi Bakanlığınca belirtilen gaz satış fiyatının altında veya üstünde satış 

yapılamayacağından, bu fiyatlarla toptan veya perakende satış fiyatları arasındaki 

farkın ikmal tarhiyatına konu edilebileceğine karar verilmiştir
384

. Karar yükümlüye 

ispat hakkı tanınmaması yönünde olduğundan eleştiriye açıktır. 

Alış satış kayıtlarındaki tutarsızlıklar da ekonomik ve ticari icaplara uygun 

bulunmamakta, satış ve/veya alışların gerçekliğini ispat yükü vergi yükümlüsünde 

bırakılmaktadır
385

. Örneğin belirli bir döneme ilişkin mal alış ve satış tutarları 

arasında önemli tutarsızlık olması
386

, kredi kartı satışlarının tutarının beyan edilen 

tutardan daha fazla olması halinde, satışların tümünün kayıt ve beyan edildiği 

hususunda ispat yükünün vergi yükümlüsüne düştüğü belirtilmektedir
387

.  
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  Dnş. 4.D., E.2007/5766, K.2009/4736, 08.19.2009. 
383

  Dnş.4.D., E.2006/2514, K.2006/2620, 13.12.2006. 
384

  CANDAN, İYUK, s.839, dn.1202. 
385

 Hasılatın yaklaşık dörtte biri tutarında bir maliyete katlanılarak eşantiyon dağıtılması 

vergilendirme döneminin ekonomik koşullarına olduğu kadar ticari gereklere de aykırı düşen 

davacı, söz konusu eşantiyonları hangi müşterilerine teslim ettiğini kayıtlarında göstermediği gibi 

bu konuda bir kanıt da sunmamıştır (Dnş. VDDGK, E.2007/323, K.2008/723, 21.11.2008). 
386

  Dnş.4.D., E.1997/3440, K.1993/3566, 13.10.1998. 
387

  “POS cihazı kullanarak kredi kartı karşılığı hizmet sunan bir işletmenin, üyesi olduğu bankalardan 

alınan bilgilere göre düzenlenen aylık satış tutarlarına ilişkin listede yer alan tutarın KDV 

beyannamelerinde toplam tutarın beyan edilen tutardan yüksek olması karşısında satışların tümünü 

kayıt ve beyanlarına dahil ettiğini kanıt yükü kendisine düşen davacıdan varsa iddialarını 

kanıtlayan bilgi ve belgeler istenerek, bu bilgi ve belgelerin inceleme raporundaki tespitlerle 

birlikte değerlendirilmesi suretiyle karar verilmesi gerekir”. (Dnş.3.D., E.2007/2863, 

K.2009/2812, 30.09.2009). 
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3.2.1.2.1.1.3. Kredi Kartı Kullanımı Bakımından 

Kredi kartının finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılmasının ticari 

icaplara uygun olmadığı, aksini ispat yükünün davacıya düştüğü, Danıştay’ın 

yerleşmiş içtihatlarındandır
388

. Zira kredi kartı, bankalar ve özel finans kurumları 

tarafından, müşterilerine gerek mal ve hizmet alışverişi gerekse nakit çekişi sağlamak 

amacıyla verilen ve belli bir limit dâhilinde taşıyıcılarına, bedelini daha sonra 

ödemek kaydıyla alışveriş yapma imkânı sağlayan gayri nakdi bir kredi aracı 

niteliğini taşımaktadır. Kredi kartının esas kullanım alanı mal ve hizmet alışverişi 

olduğundan, bir ticari işletmenin hesap döneminde elde etmesi gereken hasılatının 

hesabında kredi kartı ile yapılan mal ve hizmet satışına ilişkin elde ettiği hasılatının 

da dikkate alınması gerekmektedir. Davacının, kredi kartı ile yapılan işlemlerden 

elde edilen hasılatın kayıt ve beyan dışı bırakılan kısmının işletmenin finansman 

ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıldığı iddiasını inceleme sırasında inceleme 

elemanına belirtmemiş olması ve yasal defter ve belgelerde de kanıtlanamaması 

sonucunda kredi kartları ile tahsil edilen paraların işletmenin ne tür finansman 

ihtiyacının karşılanmasında kullanıldığının ortaya konulamadığı belirtilmektedir
389

. 

Bir diğer olayda, davacı kurumun POS cihazı kullanarak kredi kartı ile 

yaptığı satışları hasılat olarak defterlerine kaydetmediği iddiasıyla tarhiyat 

yapılmıştır. Davacı, söz konusu kredi kartı kullanımlarının büyük bölümünün 

satışlara ilişkin olmadığını, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla annesi, babası, 

kendisi ve kardeşinin kredi kartlarını kullandığını ileri sürerek dava açmıştır. Vergi 

Mahkemesince, inceleme aşamasında öne sürülmeyen bu hususun, dava aşamasında 

tarhiyata dayanak teşkil eden inceleme yönteminden hareketle doğruluğunun tespit 

olanağı bulunmadığı gerekçesiyle bu iddia kabul edilmeyerek cezalı vergi aslına 

yönelik dava reddedilmiştir. Ancak kararın temyizen incelenmesi sonucunda, davacı 

kurumun kredi kartı ile yaptığı satışların büyük bir bölümünün şirket ortağının 

                                                           
388

  Dnş.VDDGK, E.2007/226, K.2007/335, 19.10.2007; Şirket ortağı ve eşinin kredi kartından çekilip 

nakit ihtiyacı için kullanıldığı, kredi kartı hesabı borçlandırılmak suretiyle yapılan satışlardan elde 

edilen hasılatın tümünün kayıt ve beyanlara dâhil edildiği yönündeki karar için bkz. (Dnş.3.D., 

E.2010/7112, K.2012/4884, 24.12.2012). 
389

  Dnş. VDDGK, E.2006/117, K.2006/159, 16.06.2006. 
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annesi, babası, kardeşi gibi çok yakın akrabalarına yapılmış olması, VUK’un 3 üncü 

maddesinde belirtildiği üzere, ekonomik ve ticari icaplara uygun görülmemiştir. Söz 

konusu kişilere ilişkin kredi kartı kullanımlarının satış olarak kabul edilmesi mutad 

olmadığından, davacı kurumun defter ve belgeleri ile dosyadaki belgeler incelenerek 

bu kişilerin kullandığı kredi kartı işlemlerine ait miktarların matrah farkından tenzil 

edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır Yine matrah farkı bulunması halinde ise, 

hasılatın tamamı kazanç olarak nitelendirilemeyeceğinden inceleme elemanınca hiç 

dikkate alınmayan ve davacı tarafından % 30 olduğu ileri sürülen mal maliyeti 

dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekmektedir. 

Bu durumda, davacının ekonomik ve ticari icaplara uygun görülen bu 

iddiaları dikkate alınmadan cezalı vergi aslına yönelik davayı reddeden mahkeme 

kararında isabet görülmemiştir. Görüldüğü üzere, vergi idaresinin, kredi karşı 

satışlarının büyük bölümünün yakın akrabalara yapılmış olduğu yönündeki iddiası 

ticari icaplara aykırı bulunmuştur. 

3.2.1.2.1.1.4. Zorunlu Maliyetin/Giderlerin Varlığı 

Bakımından 

Bir diğer icap, ticarete konu olan her mal ya da hizmetin maliyetinin de 

bulunmasıdır. Bu nedenle inceleme elemanının maliyeti de dikkate alması şarttır
390

. 

Gerçekten idarenin gerçek mahiyeti saptama görevi, idareye, yükümlü 

aleyhine olaylar yanında yükümlü lehine olayların da araştırılması görevini yükler.  

Bu husus “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”’in 5.maddesinin f bendinde; vergi incelemelerinde “amacın, ödenmesi 

gereken vergi tutarını doğru olarak tespit etmek olduğunu daima göz önünde 

bulundurmak ve bu çerçevede inceleme sonucunda, gerekmesi halinde, mükellef 

lehine düzeltmelerin de yapılmasını sağlamak” olduğu açıkça belirtilmiştir. 
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  Dnş.3.D., E.1985/541, K.1986/317, 16.04.1986. 
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Bu bağlamda idare somut olaya göre en uygun kriterleri nazara alarak, 

yapılması zorunlu giderleri de dikkate alarak tarhiyatı buna göre yapmalıdır. Bu 

bağlamda yükümlüye bu giderleri ispat hakkını da tanımalıdır. İdarenin faaliyetin 

zorunlu kıldığı giderleri yeterli ve somut delillerle ispat etmemesi, araştırmayı eksik 

bıraktığı anlamına gelir. Nasıl ki belgelendirilmeyen gelir vergi idaresince tespit 

edilerek, re’sen takdir ve tarh işlemine konu oluyorsa; belgelendirmeyen gider için 

de aynı durum geçerli olmalıdır.  

Örneğin belgesiz yapılan bir satışta hasılatın tümünün kâr olamayacağı, bu 

belgesiz satış için de bir maliyetin söz konusu olduğu dikkate alınmalıdır
391

.  

Bu konuda Danıştay VDDK’nın önüne gelen iki uyuşmazlığı incelemek 

konunun daha iyi aktarılmasını sağlayabilecektir. Her iki kararda da, vergi 

mahkemesi, vergi idaresinin fatura konusu giderleri gerçekten yapıp yapmadığının 

incelenmemesini hukuka aykırı bulmuş, ilgili işkolu için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nca belirlenen karlılık oranlarının ortalaması esas alınarak karar 

verilmiştir. Temyiz sürecinden sonra verilen ısrar kararları, Kurul’un önüne 

gelmiştir. Kurul, yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle ısrar kararlarını bozmuştur. 

Diğer yandan, bu kararlardan birinde, vergi idaresi giderler açısından bir 

araştırma yapmıştır. Davacı taşeron firmanın dörtte birini üstlendiği yapım işini 

yapan alt taşeron firma yetkililerinin ifadeleri ve il Tarım Müdürlüğü’nün sunduğu 

veriler
392

 imalatta kullanılması gereken malzemelerin davacının alış faturalarındaki 

tutarlardan çok daha az olması gerektiğini göstermiştir.  

Vergi mahkemesince, aynı işin yapılmasında kullanılan bu tutarların, olması 

gereken tutarları yansıtmadığına ilişkin bir gerekçe gösterilmeksizin, doğrudan 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen kârlılık oranlarının ortalamasının esas 

alınması kanımızca da isabetli olmamıştır. Zira gerçek mahiyetin saptanması amacı 
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  Dnş.3.D., E.1985/541, K.1986/317, 16.04.1986. 
392

  “Maliyetlerinde gösterilen muhtelif çimento ve kireçle, işin yapımında kullanılan taşlardan da 

fazla miktarda taş yapılabilmesi olanaklı olduğu halde, Malatya Valiliği İl Tarım Müdürlüğünce 

sunulan ve kullanılan imalat malzemelerini gösteren listeye göre çok daha fazla miktarda taş 

alımına ilişkin olan faturalarda şeklen gösterilen emtia bedelinin gerçekten yüklenilen maliyetin 

varlığına kanıt oluşturmayacağı açıktır.” 
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açısından, aynı faaliyete ilişkin verilerin, aksi kanıtlanmadığı sürece, ortalama 

karlılık oranlarına kıyasla daha sağlıklı olduğunu kabul etmek gerekir. 

Öte yandan mal ve hizmet alışlarının gerçek olmadığı vergi idaresince tespit 

edildiğinde, gelirin elde edilmesi için gerekli maliyetin, fatura içeriği malın 

gerçekten kullanılıp kullanılmadığının, hasılat ile giderlerin orantılı olup olmadığının 

ayrıca incelenmesi gerekmemektedir. İspat yükü, bu yönde bir iddiası bulunan davacı 

yükümlüye düşer
393

. 

3.2.1.2.1.1.5. İşin Niteliği ve Gerekleri Bakımından 

İşin niteliğinin, organizasyonunun gerektirdiği durumların aksini, iddia eden 

kanıtlamalıdır. Bu bağlamda “mesleki kurallar” da Danıştay kararlarında iktisadi 

icaplara temel alınmaktadır. Örneğin bir kararda, muhasebeci olan davacının, 

mensubu olduğu mesleğin kurallarına aykırı olarak fatura ve perakende satış fişlerini 

herhangi bir komisyon karşılığı düzenlemediği yönündeki iddiasının içerdiği risk 

gözetildiğinde karşılıksız yapılmasının iktisadi icaplara uygun düşmediği sonucuna 

varılmıştır. Yükümlülerin bilgileri bulunmaksızın bastırılan ve özel gider indiriminde 

kullanılması için düzenlendiği davacı beyanlarıyla da sabit olan fatura ve perakende 

satış fişlerinden, ele geçirilemeyenlerin imha edilerek düzenlenmediği veya 

komisyon karşılığı düzenlenmediğini ispat yükü davacıya ait olmasına karşın, kanıt 

yükünün davalı vergi idaresinde olduğuna dayanılarak tarhiyatın kaldırılması hukuka 

                                                           
393

  “…Gerçekten bir emtia teslimi yapılmaksızın düzenlendiği vergi mahkemesince de kabul edilen 

faturalarda yer alan miktarda akaryakıtın, aynı birim fiyatla bir başka tacirden alındığının ve 

vergilendirme dönemindeki faaliyetin ve hasılatın sözü edilen girdiler alınmadan 

gerçekleştirilemeyeceğinin, özellikle davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü üzere çıkarılan 

kum ve çakılın kurutulmasında kullanıldığının, dönem başı ve sonu girdi stokları, dönem içi 

alışları ve çıkarılan kum ve çakılın miktarı ile cinsinin, üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli 

diğer dönem içi alışların, faturalardaki harcamayı zorunlu kıldığının davacı tarafından VUK’un 

kanıt kabulünü öngördüğü şekilde kanıtlanması gerekmektedir. 

      Bu nedenle, ispat yükü kendisine düşen davacıdan, iddialarının doğruluğuna ilişkin kanıt sunması 

istendikten ve sunulursa incelendikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken tarhiyatın, 

VUK’un kanıt yüküne ilişkin düzenlemesine de aykırı düşen hukuksal nedenlerle kaldırılması 

yolunda verilen ısrar kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır”. Dnş. VDDGK, E.2008/878, 

K.2010/145, 26.03.2010. 

      Dnş. VDDGK, E.2008/863, K.2010/140, 26.03.2010. 
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uygun bulunmamıştır
394

. 

 Serbest muhasebecilik yapan davacının; muhasebeciliğini yaptığı çok 

sayıda mükellef adına, bilgileri dışında fatura ve perakende satış fişi bastırarak 

komisyon karşılığı düzenlediği saptanmıştır.  

Davacı bu anlatımları doğrulayarak belgeleri bir menfaat temin etmeden 

ihtiyacı olan kişilere verdiğini beyan etmiş, bu şekilde bastırılan belgelerin bir 

kısmına ulaşılamamış, ele geçirilen belgelerdeki yazılı tutardan belge başına düşen 

ortalama tutardan hareketle, ele geçirilemeyen ancak kullanıldığı kabul edilen 

belgelere yazılması gereken tutarın %2’si oranında komisyon geliri elde edilmiş 

olduğu iddiasıyla cezalı tarhiyat yapılmıştır. Vergi mahkemesi, komisyon gelirinin 

somut olarak belirlenmesi gerektiği, belgelerin kullanıldığı varsayımı ile yapılan 

cezalı tarhiyatın hukuka aykırı olduğu sonucuna varmıştır.  

Danıştay’a göre ise, muhasebeci olan davacının, fatura ve perakende satış 

fişlerini herhangi bir komisyon karşılığı düzenlemediği iddiası ekonomik gereklere 

uygun değildir. Zira mensubu olduğu mesleğin kurallarına da aykırı olan bu eylemin 

içerdiği risk açık olduğundan, belgelerin karşılıksız düzenlendiği iddiası ekonomik 

gereklere aykırıdır. Muhasebeciliğini yaptığı yükümlülerin bilgisi olmaksızın 

bastırılan ve özel gider indiriminde kullanıldığı bu yükümlülerin beyanlarıyla sabit 

olan fatura ve perakende satış fişlerinden, ele geçirilemeyenlerin imha edilerek 

düzenlenmediği veya komisyon karşılığı düzenlenmediğini ispat yükü davacıdadır. 

İspat yükünün vergi idaresinde olduğuna dayanılarak tarhiyatın kaldırılması hukuka 

aykırı bulunmuştur
395

.  

Yükümlünün satın aldığı aracı niteliğine uygun kullanması da ticari icap 

olarak kabul edilmektedir
396

.  

İşyeri adresi değişikliği dahi iktisadi ve ticari icaplar bakımından belirleyici 

olabilmektedir. Örneğin bir kararda, elektrik malzemeleri ticaretine başladıktan kısa 
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  Dnş.VDDGK, E.2008/810, K2010/186, 16.04.2010. 
395

  Dnş.VDDGK, E.2008/810, K.2010/186, 16.04.2010. 
396

  Dnş.7.D., E.2000/8186, K.2002/4162, 16.12.2002. 
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süre sonra yüksek cirolara ulaşmasına karşın, faaliyetin altıncı ayında işyerlerini, 

Tokat-Erbaa'dan Ankara'ya nakleden, beyan ettiği ciroya ulaşmasına elverişli iş 

organizasyonu ve sermaye donanımına sahip olmayan, alışlarını gerçek bir emtia 

teslimine dayanmayan faturalarla belgelendiren ve işçi çalıştırmayan, Tokat-Erbaa'da 

faaliyette bulunduğu dönemde muhtelif elektrik malzemesinden oluşan ve faaliyetini 

yürüttüğü Ankara'dan temini ekonomik ve ticari gereklere daha uygun olan emtianın, 

gerçekten teslim alındığı ve bedelinin nakden ödendiği yolundaki iddiayı kanıtlama 

yükünün davacıya ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır
397

.  

Uyuşmazlık konusu sözleşme de ticari icapların dayanağı olarak 

değerlendirilebilmektedir. A ve B şirketleri arasında imzalanan “İnternet Platformu 

Üzerinden Araç Tanıtımı ve Satış Sözleşmesi”nde satışın hüküm ve şartlarının ve 

kapsamının düzenlendiği, ihale sonrası araç satış sözleşmesi sonuçlandırıldığında 

alıcı müşterinin masraflar kendilerine ait olmak üzere aracı bulunduğu adresten satış 

sözleşmesi tarihi itibarıyla bir hafta içerisinde teslim almakla yükümlü olduğu 

belirlenmiştir. Sözleşme kapsamı ve tüm maddeler değerlendirildiğinde davacının 

iddialarının ticari icaplara uygun olduğu, belgelerin birbiriyle uyumlu olduğu, 

idarenin ise alım satımda devamlılık bulunduğunu, işlemlerinin niteliğini somut 

olarak tespit edemediği belirtilmiştir
398

.  

Keza bir karara göre; asıl olan, seyyar satıcılık faaliyetinde bulunmak üzere 

depo olarak kiralanan yerin, amacına uygun olarak, satılan eşyaların muhafazasında 

kullanılmasıdır. Oysa; davada, anılan deponun ticari amaçla kullanılmadığı, yalnızca 

iddia düzeyinde kalmıştır. İddiada bulunan ve bu nedenle kanıt yükü kendisine düşen 

davacı tarafından, bu konuda getirilmiş herhangi bir kanıt dosyada mevcut olmadığı 

gibi, aksine, davacının, Vergi Dairesi Müdürlüğünce gönderilen beyana çağrı 

mektubunu tebellüğ eden eşinin, "mükellefin satış için semt pazarına çıktığını" 

belirtmesi, davacının ticari faaliyetini terkedip köyde çiftçilikle uğraştığı yolundaki 

iddiasının doğru olmadığını göstermiştir
399

. 
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  Dnş. VDDGK, E.2008/638, K.2009/207, 15.05.2009. 
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  Dnş.4.D., E.2013/621, K.2014/6991, 19.11.2014. 
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  Dnş.7.D., E.2000/6812, K.2002/779, 27.02.2002. 
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Boş bir arsaya yerleştirilmiş 12 m2 alana sahip konteyneri kendisi dışında 

dört ticari işletme ile birlikte iş yeri olarak kiralayarak iş yeri olarak kullanan, başka 

bir iş yeri veya deposu bulunmadığı; masa, sandalye dışında demirbaşının ve 

istihdam ettiği işçisinin olmadığı iki ayrı yoklamayla saptanan, alışlarının %98'ini 

gerçekten bir emtia teslimine dayanmayan faturalarla belgelendiren bir şirketten 

gerçekten emtia alınması da ticari gereklere uygun düşmediği gibi faturalarda 

gösterilen emtianın sevk irsaliyelerinde gösterilen taşıtların bir kısmının tescil 

kaydının bulunmaması, bir kısmının ise satın alınan emtiayı taşımaya elverişsiz özel 

otomobil olduğunun tescil sorgulamasından anlaşılması karşısında, 

düzenleyicisinden gerçekten emtia alındığı iddiası dışında kanıt sunmayan davacının 

faturaları kayıtlarını şeklen belgelendirmek için temin ettiğinin kabulünde yasaya 

aykırılık bulunmadığı, bu durumun KDV Kanununun öngörmediği, yüklenilmemiş 

verginin indirim konusu yapılmasını olanaklı kılmadığı belirtilmiştir
400

. 

Keza, vergisel ödevlerin yerine getirilmemesine ve işin bırakıldığının 

bildirilmesine karşın, fatura düzenlemeye devam edilmesi, "iktisadi, ticari ve teknik 

icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durum" 

niteliğindedir. Bu bağlamda vergi yükümlülerinin, fatura, gider pusulası, sevk 

irsaliyesi vb. belgeleri bastırmalarına ve bunları kullanmalarına rağmen, hiç bir 

beyannamelerini vermemeleri, faaliyetlerinin ve işyerlerinin bulunmadığını vergi 

dairesine bildirmelerinden sonra, fatura düzenlemeye devam etmeleri, bu icaplara 

aykırıdır
401

. 

3.2.1.2.1.1.6. Ticari İlişkinin Gerekleri Bakımından 

Daha önce belirtildiği üzere, somut uyuşmazlıkta ispat yükünün kime ait 

olduğunun belirlenmesi açısından ilgili icaplar, vergi idaresinin lehine olabileceği 

gibi vergi yükümlüsünün lehine de olabilir. 
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Danıştay, ticari ilişkinin karşı tarafı hakkında doğal olarak bilinmesi gereken 

bazı hususlar olduğunu kabul etmekte, bu durumlar haricinde yükümlüye bilgi sahibi 

olma gibi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini belirtmektedir. 

Bu bağlamda kıstas, yükümlünün ilgisiz olduğu, kontrol ve denetim 

olanağının bulunmadığı hususlar bakımından bilgi sahibi olmasının beklenmemesi 

gereğidir. Yükümlü, kendisine mal satan ya da hizmet ifa eden diğer bir yükümlünün 

vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini bilebilecek konumda 

değildir.  

Örneğin yükümlünün KDV beyannamelerini verip vermediği, hasılatının ne 

kadar olduğu, kullandığı belgelerin vergi dairesinin izniyle bastırılıp bastırılmadığı 

gibi konularda diğer yükümlülerin bilgisinin olmaması olağan bir durum olarak 

nitelendirilmektedir
402

. Gerçekten vergi mevzuatında böyle bir ödev ya da 

sorumluluk getiren bir hüküm olmadığı gibi VUK’un “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 

5. maddesi de bu düşünceyi desteklemektedir. Sahte fatura kullanan yükümlüler 

arasında; alış ve satışlarını sahte fatura ile belgelendirerek tamamen sahte fatura 

komisyonculuğu yapan yükümlülerin yanı sıra, maliyetlerini yükseltmek ve daha az 

KDV ödemek amacıyla, sadece sahte mal alış faturası kullanan yükümlüler de vardır. 

Bu nedenle bir yükümlünün alışlarının bir kısmının veya tamamının sahte 

olmasından hareketle satışlarının da sahte olduğu sonucuna ulaşılmak suretiyle 

yapılacak yorum, ticari yaşamın gerçekleriyle örtüşmemektedir. Bir yükümlünün 

vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmeyerek yasal olmayan fiillerinden doğan mali 

sonuçlardan iyiniyetli ve olayla irtibatı olup olmadığı somut olarak ortaya 

konulmamış bir başka yükümlüyü sorumlu tutmak hukukun temel ilkeleriyle 

bağdaşmayacaktır
403

 

KDV indirim hakkı bakımından ispat yükünün vergi yükümlüsüne düştüğü 

belirtilmişti. İndirim hakkını ispatlamak bakımından; ticari icaplara göre kendisine 

mal ve hizmet sunan kişi ve kuruluşları bilmek durumundaki bir alıcının, gerekli 
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girişimlerde bulunarak emtia alımına ilişkin belgelerin varlığını ispat olanağına sahip 

olduğunun kabulü gerektiği ifade edilmektedir. 

Böyle bir durumda mahkemece, yükümlüden ibraz edebileceği fatura ve 

benzeri vesikalar istenerek; davacı şirkete yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla 

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda yer alıp almadığının tespiti için, ibraz 

edilecek bu faturalardan vergi dairesi de haberdar edilip, gerçek mal teslimi ve 

hizmet alımına ilişkin olup olmadıklarının araştırılması suretiyle dava hakkında karar 

verilmesi gerekirken, tarhiyatın terkininde yasaya uygunluk bulunmamaktadır
404

. 

3.2.1.2.1.1.7. Ödeme Araçları Bakımından 

Ödemenin ne şekilde yapıldığı da iktisadi, ticari icaplar bakımından önem 

taşımaktadır. Bir kararda, ödemelerin çekle yapıldığı iddiası bakımından, ödeme 

aracı olan çekin tacirler arasındaki belli bir ticari muameleden doğan borcun 

ödendiğine kanıt kabul edilebilmesi için bütün unsurlarıyla, varlığı iddia edilen ticari 

işlemin belgesi olmasına hiçbir kuşkuya yol açmaksızın uygun düşmesi gerektiği 

belirtilmiştir
405

. Karara göre, bir faturada satıcının alıcıya teslim ettiği emtia bedelini 

temsil etmek üzere düzenlenen çek lehdarının satıcı, keşide edenin de alıcı olması 

gerekir. Bu yüzden, iki tacir arasındaki alım-satıma konu emtia bedelinin ödendiğine 

kanıt oluşturabilecek ve emtiayı alan tarafından keşide edilen çekin satıcı adına değil 

de hamiline yazılı düzenlenmesi ticari icaplara uygun değildir. 

Bir diğer husus, faturanın ödemenin ispatı bakımından işlevidir. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 21’inci maddesine göre, “Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, 

üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine 

bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini 

isteyebilir. Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın 

içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Telefonla, 

telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da 

sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir 
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yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, 

söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu 

kabul etmiş sayılır.”  

Daha önce belirttiğimiz üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin vergi 

hukuku açısından “ticari icap” niteliğinde olduğunu düşünmekteyiz. Kanımızca 

faturaya sekiz gün içinde itirazda bulunulmamış olması, faturanın temsil ettiği ticari 

ilişkinin varlığı konusunda VUK açısından “aksi ispatlanabilir” bir karine teşkil eder. 

Diğer bir deyişle söz konusu itirazda bulunulması VUK m.3 bakımından “ticari bir 

icap” niteliğinde olup, itirazda bulunulmamış olmasına rağmen fatura konusu ticari 

ilişkinin var olmadığını ispat yükü vergi yükümlüsünün üzerindedir. 

Ticari icapların gerektirdiği bir diğer husus ise iş ve ticari ilişkilerin ve 

bunlardan kaynaklanan taahhüt ve taleplerin sözleşmeye bağlanması, yapılan 

ödemelerin belgelendirilmesi ve kayda geçirilmesidir. Sözleşme düzenlenmediği 

halde, verilen paralar için senet alınmış olması, bu borçların faiz karşılığı verildiğini 

gösterdiğinden, davacının anılan yıllarda, adı geçen kişilere birden fazla borç para 

verdiği, dolayısıyla, düzenlemelere göre ikrazatçılık faaliyetinde bulunduğu açık 

olup, inceleme raporu esas alınarak salınan vergi ve cezada hukuka aykırılık 

bulunmamıştır
406

. 

3.2.1.2.1.1.8. Kurum Kazancının Dağıtılması Bakımından 

Danıştay’ın genel kabulüne göre, ortaklarından ayrı bir kişiliğe sahip olan 

sermaye şirketlerinin asıl amacı kazanç elde etmek ve bu kazancı ortaklarına 

dağıtmak olduğuna göre, bir kurumun kayıt ve beyan dışı bir kazancının 

bulunduğunun tespit edildiği ve bu durumun aksinin, yani kazancın yasal defter ve 

bilanço kayıtları ile kurum bünyesinde bulunduğunun ispat edilemediği durumlarda, 

söz konusu kazancın yasal prosedür uygulanmadan ortaklara dağıtıldığının kabulü 

gerekmektedir. Yani kayıt ve beyan dışı bırakılan kazancın kurum bünyesinde 

kaldığı ve ortaklara dağıtılmadığı hususunun ispat yükü, hayatın olağan akışına 
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aykırı olan bu durumu iddia eden davacıya aittir
407

. Zira Danıştay’a göre gizlenen 

kurum kazancının dağıtımı hakkında karar alınması beklenemeyeceği gibi bu yolda 

işlem aranması da gereksiz olacaktır
408

.  

3.2.1.2.1.1.9.İkrazatçılık Bakımından 

İkrazatçılık bakımından, yükümlü tarafından kaç kişiye, hangi aralıklarla borç 

verildiği, yükümlünün borç verilen kişi ile akrabalık bağının bulunup bulunmadığı, 

karşılığında senet alınıp alınmadığı gibi hususlar karine temelinin ispatlanması 

açısından irdelenmektedir. Günün ekonomik şartları gözönünde tutulduğunda, 

aralarında yakın akrabalık veya iş münasebeti bulunmayan kimseler arasında 

karşılıksız borç para alınıp verilemeyeceği ve bir takvim yılında bir kaç kişiye veya 

bir kişiye birden çok yıllarda borç para verilmesinin ikrazatçılık sayılacağı ve elde 

edilen faizin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekeceği kabul 

edilmektedir
409

. 

Davacı yükümlünün borç para verdiği kişiler ile arasında akrabalık bağı 

bulunduğunun anlaşılması da yeterli olmayabilir. Örneğin akrabalık ilişkisi nedeniyle 

herhangi bir sözleşme düzenlenmediği yönündeki iddia, verilen paralar için senet 

alınmış olması halinde inandırıcı bulunmamaktadır. Sözleşme düzenlenmediği halde, 

verilen paralar için senet alınmış olması, bu borçların faiz karşılığı verildiğini 

gösterdiğinden, davacının anılan yıllarda, adı geçen kişilere birden fazla borç para 

verdiği, dolayısıyla, düzenlemelere göre ikrazatçılık faaliyetinde bulunduğu 

açıktır
410

. 

Bir diğer olayda ise vergi mahkemesince vergi idaresinin “ikrazatçılık” 

faaliyetinin varlığına ilişkin araştırması yetersiz bulunmuştur. Olayda yükümlünün 

savunması ikrazat faaliyetinin kendisi değil, yeğeni tarafından yürütüldüğü 

yönündedir. Vergi mahkemesi, davacının ikrazatçılık yaptığına dair somut tespit 

bulunmadığı, ele geçirilen belgelerin davacının yeğenine ait olduğunun hem kendisi 
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hem davacı tarafından ifade edildiği, ele geçen belgelerde kime ne kadar ödünç para 

verildiği belli olmasına karşın bu kişiler nezdinde karşıt inceleme yapılmadığı, 

tarhiyatın varsayıma dayalı olarak yapıldığı, ceza mahkemesi kararıyla da davacının 

ikrazatçılık yapmadığının tespit edildiği gerekçesiyle ısrar kararı vermiştir. 

Danıştay VDDK ise davacının ikrazatçılık faaliyetini kendisinin değil 

herhangi bir işyeri, banka hesabı, yeterli maddi gücü bulunmayan yeğeninin 

yürüttüğü iddiasını ekonomik gereklere uygun bulmamıştır. Diğer yandan, kanımızca 

isabetli olmayan şekilde, ceza mahkemesi kararı ile davacının ikrazatçılık 

yapmadığının tespit olunduğu iddiası da kabul görmemiştir. Danıştay, suçun maddi 

unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararının, davanın çözümüne 

herhangi bir etkisi bulunmadığını belirtmiştir
411

. 

Zir belgeler davacının ortağı olduğu şirketlerin işyerinde ele geçirilmiş, faiz 

karşılığı verilen paraların genelde davacının banka hesabından çekilerek ödendiği 

tespit edilmiş, ödemelere ait ve davacıya hitaben çekilmiş faks bilgilerinin yer aldığı 

el defteri ile davacının şahsi harcamalarının yazılı olduğu defterde bu nitelikte 

tespitler yapılmıştır. 

Tüm bu tespitler, ikrazatçılık faaliyetinin davacı tarafından yürütüldüğünün 

kabulünü gerektirdiği gibi sözkonusu defterlerde borç verilen paralarla vadeleri ve 

alınan faiz tutarlarında belirsizlik bulunmadığı da görülmüştür. Öte yandan, suçun 

maddi unsurunun oluşmadığından bahisle verilen beraat kararının dava konusu 

uyuşmazlığın çözümüne herhangi bir etkisi bulunmadığından, ısrar kararında hukuka 

uygunluk görülmemiştir
412

. 

Görüldüğü üzere, Danıştay, vergi idaresinin yaptığı incelemeyi yetersiz 

bulmamış, ancak olayın gerçek mahiyeti konusunda tam bir kanaate de ulaşmamıştır. 

Bu nedenle hayatın olağan akışı karinesine dayanarak karar vermiştir. Kanımızca, 

her ne kadar ikrazatçılık faaliyetinin davacının herhangi bir işyeri, banka hesabı, 

yeterli maddi gücü bulunmayan yeğeni tarafından yürütüldüğü iddiası gerçekten 
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ekonomik gereklere uygun değilse de, ikrazatçılık yapılmadığı konusunda verilmiş 

ceza mahkemesi kararının dikkate alınmaması uygun olmamıştır. 

Diğer yandan, aynı holdinge dahil şirketin diğer şirkete verdiği borç para 

karşılığı faiz aldığına ilişkin saptama bulunmadığından şirketin ikrazatçılık 

faaliyetinde bulunduğunun söylenemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bunun nedeni 

aynı holdinge dahil olmaları ve borç karşılığı faiz alındığının idarece saptanamamış 

olmasıdır
413

. 

Bir başka kararda, döviz alım satımı işi yapan kişiye, davacının karşılıksız 

olarak borç para vermesi; alan kişinin de kredi kullandırarak borç para alması; yani, 

mali durumu borçlanmayı gerektiren kişinin başkasına kredi açması ekonomik ve 

ticari icaplara aykırı olduğu gibi, herhangi bir sözleşme ile kanıtlanamayan bu tür bir 

iddianın normal ve mutad olana uygunluğu da söylenemeyeceğine karar 

verilmiştir
414

.  

3.2.1.2.1.1.10. Defter ve Kayıt Düzeni Bakımından 

VUK’un 231/1. maddesinde cilt halindeki faturaların belli bir sıra takip 

etmesi ve bu sıraya göre düzenlenmesi gerektiğinden, kullanıldığı tespit edilen 

faturalardan önceki faturaların da kullanıldığı Danıştay’ın yerleşik kararlarıyla kabul 

edilmektedir
415
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İzinsiz bastırılan bir adet faturanın kullanıldığı tespit edildiğinde ise izinsiz 

bastırılmış olsa dahi tek faturanın bastırılması ekonomik ve ticari icaplara uygun 

olmadığından, kullanıldığı saptanan faturanın izinsiz olarak bastırılan bir cildin 

içerisindeki fatura olduğu ve numara sırasına göre, söz konusu faturadan önceki 

faturaların tamamının kullanıldığı sonucuna varılmaktadır. Bu durumda söz konusu 

faturaların basılmadığına ve kullanılmadığına ilişkin delil gösterme yükü vergi 

yükümlüsüne düşmektedir. 

Belgenin aslı yanında örneği de düzenlendiğinde, asılın örneğe değil; örneğin 

asıla uygun olması esas olduğundan; asılla örnek arasında farklılık bulunması 

halinde, asılın vergilendirme işlemlerine dayanak alınması, bu durumun doğal 

sonucu olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda, defter ve belgelerini beş yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlü 

bulunan yükümlülerin, defter ve belgelerinin kaybolduğu, fatura ciltlerinden bazı 

nüshaların çalındığı biçiminde ortaya konulan iddiaları da, hayatın doğal akışına 

uygun bulunmamaktadır. Yani, inceleme sırasında ileri sürülen mücbir sebep 

iddialarının hayatın olağan akışı karinesine uygun olmaması da mahkemenin 

kanaatini etkileyen bir unsur olmuştur. 

Bir diğer olayda; davacının, tasfiyeye girdiği Mart. 1998 döneminden sonra 

adına bastırdığı A-18501-18550 seri numaralarını taşıyan ciltten 18508, 18515 ve 

18519 seri numaralı üç faturayı farklı tarihlerde düzenlediğinin tespiti üzerine, bu 

                                                                                                                                                                     
      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 kabulü zorunludur. VUK’un 3 üncü 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 

yapılması hukuka uygun olduğundan, tarhiyatın A-12350 ile A-12460 numaralı faturalar 

arasındaki ibraz edilmeyen faturalara ilişkin kısmının kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi 

ısrar kararında isabet görülmemiştir (Dnş.VDDGK, E.2004/24, K.2004/48, 07.05.2004). 

      1996 yılında kullanıldığı tespit edilen ilk ve son faturalar arasındaki 1 faturanın, fatura nizamı 

açısından kullanıldığının kabulü gerekli olup, bu faturanın kullanılmadığı davacı tarafından 

kanunen geçerli belgelerle ispatlanamadığından, kullanılan faturalarda yazılı tutarların ortalaması 

alınmak suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatı kaldıran vergi mahkemesi ısrar 

kararında hukuka uygunluk görülmemiştir (Dnş.VDDGK, E.2002/613, K.2003/316, 13.06.2003). 
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ciltten 18519 seri numaralı faturaya kadar olan faturaların düzenlendiği kabul 

edilerek, üç faturanın ortalamasının ondokuzla çarpımı suretiyle komisyon gelirine 

esas matrahın tespit edildiği anlaşılmıştır. 

Cilt halindeki faturaların belli bir sıra takip etmesi ve bu sıraya göre 

düzenlenmesi gerektiğinden, kullanıldığı tespit edilen faturalardan önceki faturaların 

da kullanıldığının kabulü icap ettiği gibi, Mart.1998 tarihinde faaliyetine son 

verdiğini ve adına bastırdığı belgeleri hiç kullanmadığını iddia eden davacının, bu 

iddiasını da kanunen geçerli belgelerle ispatlayamadığı dikkate alındığında, yukarıda 

alınan şekilde yapılan hesaplama sonucu bulunan tutarların dönem matrahı olarak 

takdir edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yolda verilen kararda 

isabet görülmemiştir
416

. 

Bu kararlardan anlaşıldığı üzere önemli olan, aynı ciltten kullanıldığı tespit 

edilmiş faturaların bulunmasıdır; bu numaralar arasında yer alan diğer faturaların da 

kullanıldığı kabul edilmektedir
417

. 

Diğer yandan bir cilt faturanın kaybolduğu bildirilmek suretiyle incelemeye 

ibraz edilmediği bir olayda, yasal defterlere kaydedilen beş adet hasılat faturasının 

incelemeye ibraz edilmeyen fatura cildinden sonraki cilde ait bulunduğu, bu durumda 

incelemeye ibraz edilmeyen 1 cilt faturanın uyuşmazlık döneminde kullanıldığı ve bu 

faturalar karşılığında elde edilen hasılatın kayıtlara intikal ettirilmediği ve davacıya 

ait araçta ele geçirilen sipariş fişleri ile yapılan satışların ibraz edilmeyen fatura 

cildine ait olduğu görüşünden hareketle bulunan matrah farkı üzerinden cezalı 

tarhiyat “varsayıma dayalı” kabul edilmiştir
418

. 

Aynı şekilde, incelemeye ibraz edilemeyen ve defterlerde hasılat kaydı 

                                                           
416

  Dnş.7.D., E.2002/3747, K.2003/3506, 10.06.2003. 
417

  “VUK’un 3 üncü 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 

komisyon gelirine göre bulunan matrah farkı üzerinden tarhiyat yapılması hukuka uygun 

olduğundan, tarhiyatın 22200-22250 numaralı faturalar arasındaki ibraz edilmeyen faturalara 

ilişkin kısmının kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında isabet görülmemiştir”. 

Dnş. VDDGK, E.2006/89, 2006/216, 06.07.2006. 
418

  Dnş.9.D., E.1999/2428, K.2001/998, 22.03.2001. 
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bulunmayan 20 cilt faturanın kullanıldığına ilişkin olarak hukuken itibar edilebilir 

nitelikte somut bir tesbit bulunmadığı, sözü edilen faturaların diğer mükelleflerin 

defterlerine gider olarak kaydedildiği hususunda bir saptama da yapılmadığı 

anlaşıldığından, varsayımdan hareketle, bu faturaların kullanıldığı kabul edilmek 

suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden yapılan cezalı tarhiyatta isabet 

görülmemiştir
419

. 

Bir diğer olayda davacının ilgili yıl işlemlerinin incelenmesi sonucu, kayıtlı 

hasılat ile pos cihazı kullanılarak elde edilen hasılat arasında bulunan fark, kayıt dışı 

kazanç olarak nitelendirilmiştir. Ancak kayıtlı mal maliyeti ile bu miktarda satışın 

yapılıp yapılmayacağı hususu araştırılmamıştır. Diğer bir anlatımla kayıt dışı 

hasılatın tamamı kazanç olarak kabul edilmiş ve satılan malın maliyeti dikkate 

alınmamıştır. Bu durumda kayıt dışı satılan malın maliyeti dikkate alınmadan, 

hasılatın tamamının kazanç olarak nitelendirilmesi suretiyle yapılan tarhiyatta ve 

tarhiyata yönelik davanın kısmen reddinde isabet bulunmamıştır
420

. 

Bu durumda faturaları düzenleyen adi ortaklığın fatura bedellerini yasal 

defterlerine kaydetmemesi ve beyan etmemesinden, başka bir ifadeyle 

vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden yükümlü şirketin 

sorumlu tutulması ve yükümlü şirket adına tarhiyat yapılması hukuka aykırıdır. Zira 

yükümlünün taraf olduğu mal teslimi ve hizmete ilişkin işlem fiilen gerçekleşmiş ve 

bu işlem için fatura düzenlenmiş olup, bu işlemden önceki aşamalarda ziyaa 

uğratılan verginin yükümlüye mal satan adi ortaklık ile onun altındaki firma ve 

kişilerden aranması gerekmektedir. 

Bu itibarla gerçek bir teslim ve hizmet işlemi sonucunda düzenlenen 

faturalarda gösterilen KDV indirimlerinin kabul edilmemesi suretiyle yapılan cezalı 

tarhiyatı onayan mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir
421

. 

Gerekli inceleme yapılmadan, zayi olan boş faturaların kullanıldığı ise kabul 

edilemeyecektir. 
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  Dnş. 9.D., E.2004/2016, K.2005/2389, 27.09.2005. 
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  Dnş. VDDGK, E.2005/172, K.2005/279, 09.12.2005. 
421

  Dnş.11.D., E.1999/5642, K.2000/157, 18.01.2000. 
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Örneğin bir olayda, davacının bir kısmı kullanılmış, bir kısmı da boş olan 

fatura cildinin çalındığını vergi dairesine bildirmesi üzerine re'sen takdir edilen 

matrah üzerinden tarhiyat yapılmış ise de, takdir komisyonunca davacının defter ve 

belgeleri incelenmeden, sözkonusu faturalardan boş olan faturaların kullanıldığı, aynı 

cilt içinde yer alan kullanılmış faturaların ise defter kayıtlarına noksan geçirildiği 

tespit edilmeden defterlerin ve verilen beyannamelerin gerçek durumu 

yansıtmadığından söz edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. 

Bu durumda soyut ifadeler içeren ve dayanaktan yoksun bulunan takdir 

komisyonu kararı uyarınca yapılan tarhiyata karşı açılan davayı, kaybolan faturaların 

kullanıldığı sonucuna vararak reddeden mahkeme kararında yasal isabet 

görülmemiştir
422

. 

Bu konuda “varsayım” niteliğinde görülen bir diğer durum; aslı ve suretinin 

farklı olarak düzenlendiği tespit edilen 6 adet faturadaki en yüksek tutarın 55 adet 

faturaya teşmil edilmesi olmuştur. Çalışmamızın 3.bölümünde açıklamaya 

çalıştığımız üzere ispat konusu olay “temsil edici” delillerle ispatlanmalıdır. 

Dava konusu olayda, her ne kadar yükümlünün 1995 yılına ait defterlerinde 

kayıtlı bulunan 55 adet faturanın hepsinin aslı ile suretlerinin farklı olarak 

düzenlendiği kabul edilerek cezalı tarhiyat yapılmışsa da sadece altı adet faturanın 

aslı ve dipkoçanlarının farklı olarak düzenlendiğinin tespit edilmiş olması, diğer 49 

adet faturanın da farklı olarak düzenlendiğinin kabulünü gerektirmez. Aslı ve 

suretinin farklı olduğu tespit edilemeyen ve 1995 yılı içinde düzenlenerek defter ve 

belgelere kaydedilen diğer 49 adet fatura için de altı adet faturadaki en yüksek miktar 

dikkate alınarak tarhiyat yapılması vergilendirmede hakkaniyet ve maddi delillere 

dayanma ilkelerine ters düşeceğinden, altı adet faturanın farklı olarak düzenlendiği 

sebep gösterilerek yükümlünün 1995 yılında tanzim ettiği tüm faturaların aslı ve 

suretlerinin de farklı olduğunun kabul edilmesi ve bu sebeple tarhiyat yapılmasında 

isabet görülmemiştir
423

. 
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  Dnş.4.D., E.1998/4520, K.1999/3373, 07.10.1999. 
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  Dnş.9.D., E.1998/1165, K.1999/900, 03.03.1999. 
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Bu bağlamda vergi idaresince yapılmış karşıt incelemelerin varlığı, yeterli 

araştırmanın yapıldığı sonucuna ulaşılmasını sağlamaktadır. Örneğin, davacının 

uyuşmazlık konusu 1988 yılında 14.1.1986 tarih ve 01581 seri nolu 1 cilt faturadan 

A-10, A-13, A-15 seri nolu faturaları düzenlediği karşıt inceleme ile A-5 seri nolu 

faturayı da, 12.2.1988 tarihinde düzenlediği, ihtirazi kayıt koymaksızın imzalamış 

bulunduğu 12.5.1988 tarihli tutanakla tespit edilmiş bulunduğuna göre, bu faturaların 

kullanıldığı sabit ve çekişmesiz olduğundan A-5-11 seri nolu faturalardan söz konusu 

4 adet fatura dışındaki 7 adet faturanın da kullanılması normal ve mutad olup, bunun 

aksinin ispatı davacıya ait bulunduğundan, bu faturaların kullanılmadığını ispat 

edemeyen davacı adına, kullanıldığı ihtilafsız olan 4 faturadan hareketle, 7 adet 

fatura için hasılat tespiti ile toplam 11 adet faturada yazılı ürünün müstahsilden 

alındığı kabul edilerek hesaplanan maliyet bedelinin aylara bölünmesi suretiyle 

bulunan gelir ( stopaj ) matrahı üzerinden yapılan cezalı tarhiyatta kanuna aykırılık 

görülmemiştir
424

. 

Belirtmek gerekir ki, fatura düzenine ilişkin yasa kuralı, ciltte yer alan 

düzenlenmiş faturalardan önce gelen faturaların da düzenlenmiş olduğunun kabulünü 

gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, bu kabul “ticari icap” değil, yasal zorunluluktur. 

Diğer yandan, söz konusu cildin tamamının kullanılmadığı iddiası ise ticari icaplara 

uygun bulunmayarak, ispat yükü iddia sahibi yükümlüye bırakılmaktadır
425

. 

3.2.2. FİİLİ KARİNELER 

Bilinen olaylardan bilinmeyenler hakkında yasal olarak değil, yargıç 

tarafından çıkarılan sonuçlar “fiili karineler”dir
426

.  

Fiili karinelere ilişkin olarak da öğretide farklı görüşler yer almaktadır. Bir 

görüşe göre, fiili karine lehine olan taraf, o hususu ispat etmiş sayıldığından, karşı 

                                                           
424

  Dnş.7.D., E.1994/3548, K.1995/2236, 26.09.1995. 
425

  “…Bu durumda bir cilt faturadan 35 incisinin düzenlenmiş olması elli tanesinin düzenlendiği 

anlamına gelmez ise de, ancak geriye doğru 34 tanesinin düzenlendiğinin kabul edilmesini 

gerektirir. Dolayısıyla 35 adet fatura düzenlendiği anlaşılan davacının bu cildin tamamını 

kullanmadığına ilişkin iddasının ispat külfeti yukarıda yer alan kanun hükümleri uyarınca 

kendisine düşeceğinden aksi yolda verilen mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir”. 

Dnş.3.D., E.1991/3095 K.1992/512, 11.02.1992. 
426

  UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.165-167; TAŞPINAR, a.g.m., s.536. 
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tarafın bu karinenin aksini iddia ve ispat etmesi gerekir
427

. Diğer bir görüşe göre ise 

fiili karineler ispat yükü ile ilgili olmayıp, delillerin değerlendirilmesi sırasında 

yargıcın kanaatinin oluşmasına hizmet ederler. Fiili karineler yasalardan değil, hayat 

tecrübesinden ortaya çıkan karineler olduğundan ispat güçleri konusunda vergi 

hukukunda da tam bir mutabakat bulunmamaktadır
428

.  

Türk Hukuku’nda en önemli fiili karinelerden biri “ilk görünüş karinesi 

olarak” öğretide ve yargı kararlarında kabul edilmiştir
429

. Bir olayın aksinin de 

muhtemel olduğu iddia edilmediği sürece, hayat tecrübelerine, özellikle de tipik 

hayat akışına göre, ancak öyle gerçekleşmiş olabileceği ve ilk göründüğü şeklinin 

kabulünün esas alınması ilk görünüş ispatıdır
430

.  

Vergi yükümlüsü, VUK’un 171. ve devamı maddelerine uygun olarak tutmuş 

olduğu defter ve kayıtların doğruluğu konusunda ilk görünüş karinesinden 

yararlanmaktadır. Bu karinenin aksini iddia ve ispat etmek, beyanname, defter ve 

belgelerin gerçeği yansıtmadığını ispat etmek, vergi idaresine düşmektedir
431

. 

Danıştay kararlarına göre, tüm satışlarının belgeli ve kayıtların usulüne uygun olarak 

tutulduğunun ihtilafsız olduğu yükümlünün belgelerinin gerçeğe aykırı olduğu 

iddiasını vergi idaresi VUK’ta öngörülen biçimde yapılacak karşıt inceleme ile ya da 

o değerde diğer belgelerle kanıtlamalıdır
432

.  
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  UMAR, YILMAZ, a.g.e, s.166; KURU, ARSLAN, YILMAZ,a.g.e., s.345. 
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  TUNCER, a.g.m., s.187-188; ÇELİKKAYA, TEKİN, a.g.e., s.93. 
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  KANETİ, a.g.e., s.55; KANETİ, Ekonomik Yaklaşım, s.48; ULUATAM, METHİBAY, a.g.e., 

s.84.  
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  BAŞÖZEN, İlk Görünüş İspatı, s.50-53. 
431

  KANETİ, Vergi Hukuku, s.55; KANETİ, Ekonomik Yaklaşım, s.48; ULUATAM, 

METHİBAY, a.g.e. s.84 vs. “Sözü edilen yasa maddelerinde öngörülen usul ve esaslara uygun 

olarak düzenlenen belge ve bu belgelere dayanılarak yapılan kayıtlar, Vergi Hukukunda "ilk 

görünüş ya da doğruluk karinesi" adı verilen bir hukuksal ön kabulden yararlanırlar. Ancak, 

VUK’un 3'üncü maddesinin "İspat" başlıklı ( B ) fıkrasına göre, usulüne uygun olarak düzenlenen 

belge ve kayıtlarla tevsik edilen hukuki muamelelerin vergilendirmeye esas alınabilmesi için, bu 

biçimsel uygunluk yeterli değildir. Ayrıca belge ve kayıtlarda yer alan işlemin gerçek durumu 

yansıtıyor olması da gereklidir. Bu bakımdan; biçimsel olarak kanuna ve kanunun vermiş olduğu 

yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan idari düzenlemelere uygun olan belge ve kayıtların 

vergilendirilmeye esas alınabilmesi için, ilgili oldukları muamelelerin gerçek mahiyetinin ortaya 

çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Bunu yapma külfeti de, yukarıda sözü edilen ( B ) fıkrasında 

öngörülen ilkelere göre, vergi idaresine aittir. Dnş. VDDGK, E.2010/707, K.2012/618, 

26.12.2012. 
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  Dnş.3.D., E.1986/364, K.1986/1749, 24.9.1986. 



423 

 

İlk görünüş karinesinin aksini, yani defter ve belgelerin gerçeği 

yansıtmadığını ispat yükü vergi idaresine düşer
433

.  

Diğer yandan, “yükümlü işe başlama, adres ve işyeri değişikliklerini bildirme, 

devamlı bilgi verme ve belge ve defter düzenine uyma gibi ödevlerini yerine 

getirmezse ya da yasaya uygun olarak yerine getirmezse ilk görünüş karinesinden 

yararlanamaz. Böyle bir durumda mükellefiyet ile ilgili ileri sürülen maddi olaylar ve 

defter ve belgeler yükümlü yararına kanıt olabilme niteliklerini yitirirler. Bu 

durumda ispat yükümlülüğü tümüyle mükellefe geçer”
434

.  

İlk görünüş ispatında tipik hayat olayı önemlidir ve bir olayın hayat 

tecrübelerine göre aksi iddia edilmediği sürece var olduğu kabul edilir
435

.  

İlk görünüş ispatı da tıpkı fiili karinelerle ispat gibi bir dolaylı ispat türüdür. 

Zira bu ispat türünde de uygulanacak normdaki koşul vakıaların doğrudan ispatı 

değil, öncelikle o unsurların varlığı sonucunun, tecrübe kurallarına dayanılarak 

kendilerinden çıkarılacak olan emare vakıalarının ispatı söz konusudur
436

.  

Alman hukukunda da, AO m.158 gereğince, defter ve kayıtların şekli açıdan 

düzene uygun olması, tutulan muhasebenin tamamının doğru olduğuna yönelik adi 

bir karine ortaya koymaktadır. Yasal düzenlemelere uygun şekilde tutulan defter ve 

kayıtların, şartlara göre aksini kabul için bir neden bulunmadıkça, kural olarak 

içeriksel açıdan da doğru oldukları kabul edilir
437

.  

Ancak bu karine “ilk görünüşe” ilişkin olduğundan, kabaca yapılan bir 

denetime göre, defter ve kayıtlarda gösterilen sonuçların gerçek ilişkilere uygun 

olması ihtimal dışıysa, bu durumda artık bu yasal karine etkisini kaybeder ve vergi 

idaresi matrahı takdir eder (AEAO m.158)
438

. 
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Alman hukukuna göre beyannamedeki bilgilerin, vicdanen doğru olması 

gerekmektedir (AO m.150, II, c.1).Beyannamede, somut ilişkilerin bildirilmesinin 

ötesinde bunların yasanın hangi maddeleri içine girdiği şeklinde bir nitelendirme de 

yapılması gerektiğinden, vergi ödevlisi aslında bu nitelendirmenin de doğruluğunu 

onaylamış olmaktadır. Bu nedenle doktrinde, vergi ödevlisinin sadece vergisel 

olayları bilebileceği, buna karşılık mevzuata hâkim olamayacağından hareketle, 

yasanın vergi ödevlisinden “olanaksızı” talep ettiğine işaret edilmektedir
439

. Vergi 

ödevlisi, verilen bilgilerin hukuki doğruluğu (hukukun olaya doğru uygulanıp 

uygulanmadığı, hukukun doğru yorumlanıp yorumlanmadığı) konusunda güvence 

veremez
440

. 

Avusturya Vergi İdaresi’nin (ATO) yükümlülerin hak ve ödevlerine ilişkin 

Bildirgesi’nde yükümlü lehine “dürüstlük karinesi” açıkça kabul edilmiştir
441

. Bu 

çerçevede vergi idaresi, yükümlünün ödevlerini tam ve doğru olarak yerine 

getirdiğini önceden kabul etmektedir. Diğer bir deyişle, aksi yönde kanaatin 

oluşmasını gerektiren bir sebep olmadıkça, beyan, bilgi ve belgelerin tam ve doğru 

olduğu yönünde bir karine bulunmaktadır. 

Bu karine “ilk görünüş karinesi” olduğundan, vergi idaresinin “delil serbestîsi 

ilkesi” uyarınca, karinenin aksine delil göstermesi oldukça kolay olacaktır. Zira tarh 

işlemine karşı açılan davada vergi yargılamasında somut olayda bir re’sen tarh 

nedeninin (VUK, m.30) bulunduğunun tespiti halinde, ilk görünüş karinesi çürür. 

Vergi yargılamasında ilk görünüş karinesi dışında fiili karineler de uygulama 

alanı bulmaktadır. Zira hayatın olağan akışı karinesi esasen fiili karine niteliğinde 

olsa da vergi hukukunda yasada düzenlendiğinden yasal karine olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Yargı kararları incelendiğinde, örneğin, vergi yükümlüsünün bir hususa 

ilişkin itirazını ya da savunmasını inceleme aşamasında ileri sürmemiş olması, yargı 

                                                           
439

  SEER, in:Tipke/Kruse, m.150, Tz.14 (Ocak 2012); BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.139. 
440

  BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.139. 
441 http://www.ato.gov.au/General/Your-rights/In-detail/Taxpayers--charter---treating-you-as-being-

honest/?pa.g.e.=3#Checking_information_provided_to_us (Çevrimiçi), 06.05.2014. 

http://www.ato.gov.au/General/Your-rights/In-detail/Taxpayers--charter---treating-you-as-being-honest/?page=3#Checking_information_provided_to_us
http://www.ato.gov.au/General/Your-rights/In-detail/Taxpayers--charter---treating-you-as-being-honest/?page=3#Checking_information_provided_to_us
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yerinin delilleri değerlendirme sırasında kanaatini etkileyen bir “fiili karine” olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten davacının, kredi kartı ile yapılan işlemlerden elde 

edilen hasılatın kayıt ve beyan dışı bırakılan kısmının işletmenin finansman 

ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıldığı iddiasını inceleme sırasında inceleme 

elemanına belirtmemiş olması ve yasal defter ve belgelerde de kanıtlanamaması 

sonucunda kredi kartları ile tahsil edilen paraların işletmenin ne tür finansman 

ihtiyacının karşılanmasında kullanıldığının ortaya konulamadığı kabul edilmiştir
442

. 

Keza Danıştay yükümlü ile sürekli iş ilişkisi olan bir üçüncü kişide ele geçirilen 

müsvette el defterindeki kayıtların yükümlünün faturasız alım-satımlar yaptığının 

delili sayılabileceğini kabul etmektedir
443

. Kararda üçüncü kişinin müsvette el 

defterindeki kayıtların delil sayılması bakımından “hiç kimsenin sırf başkasına zarar 

vermek amacı ile, kendi aleyhine de delil teşkil edecek bir belge düzenlemesinin 

düşünülmesinin mümkün olamayacağı” yönündeki “fiili karine” etkili olmuştur
444

.  

                                                           
442

  Dnş. VDDGK, E.2006/117, K.2006/159, 16.06.2006. 
443

  Dnş.4.D., E.1968/3266, K.1970/3060, 26.05.1970. 
444

  ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s.204. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN 

VERGİ HUKUKUNDA İSPAT: 

İSPAT HAKKI VE HAKKIN İÇERDİĞİ TEMEL GÜVENCELER 

 

4.1. VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN İSPAT HAKKININ TEMEL 

DAYANAKLARI 

Kamu gücüne ve zorlama araçlarına sahip olan vergi idaresine, dahası bu 

üstün iradeyi kullanan gerçek kişilere karşı vergi yükümlüsü konumundaki kişilerin, 

temel hak ve özgürlüklerinin nasıl korunacağı, kamu gücünün nasıl sınırlanacağı her 

zaman gündemde olan ve önem taşıyan bir sorundur
1
.  

Vergi idaresinin görevini en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli 

olanakları hazırlamak zorunda olan yasakoyucu, bu amaçla vergi yükümlüsü başta 

olmak üzere pek çok kişi ve kuruma çeşitli ödevler getirmiştir. Sürecin “ana 

sorumlusu” olan vergi idaresi görevini yerine getirebilsin diye yetkilerle de 

donatıldığından, bu yetkilerin vergi yükümlülerinin haklarını korumak adına 

sınırlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle vergilendirme usulünde, bir yandan 

“yükümlülükler” ve “ödevler” söz konusuyken, diğer yandan vergi yükümlüsü 

bakımından haklar ve bununla bağlantılı olarak vergi idaresi bakımından sınırlı 

yetkiler mevcuttur
2
.  

Bu nedenle ispat konusu ile ilgili bu çalışmada bir bölüm de “vergi 

yükümlüsünün ispat hakkı”nın içerdiği güvencelere ayrılmıştır.  

                                                           
1
    BİLGEN, a.g.e, s.21. 

2
  BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.25 
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Türk Vergi Hukuku’nda vergi yükümlüsünün ödevleri VUK’da belirlenmiş 

olmasına karşın, vergi yükümlüsünün hakları toplu halde düzenlenmiş değildir
3
. 

Ancak yükümlünün bazı hakları Anayasa’dan ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesi 

gereğince iç hukukumuzun bir parçası olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslar 

arası sözleşmelerden kaynaklanmakta, bazı hakları ise yasada “hak” olarak 

nitelendirilmeksizin yer almaktadır
4
.  

Vergi yükümlüsünün ispat hakkı Anayasa m.2’de ifadesini bulan hukuk 

devleti ilkesinden ve m.36’da düzenlenen hak arama özgürlüğü ile yine aynı 

maddede ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gereğince İHAS m.6’da düzenlenen adil 

yargılanma hakkından kaynaklanmaktadır. Ayrıca idari işlemlerin yargısal 

denetimine ilişkin olan Anayasa m.125’te de ispat hakkının ön koşulu olan dava 

açma hakkını özel olarak düzenlemektedir.  

Vergi yükümlüsünün anayasal nitelikte olan ispat hakkı, VUK m.3/B-2’de 

özel olarak düzenlenmiştir
*
.  

Bu hakkın sözde değil, özde var olduğunun kabulü için gerekli olan temel 

güvence ve gereksinimlerin, hangi durumlarda vergi yükümlüsünün bu haktan 

yoksun bırakılmış olacağı, dolayısıyla hakkın ihlal edilmiş olacağının, İHAM, 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatları ile karşılaştırmalı hukuk da dikkate 

alınarak ayrıca incelenmesi gerekmektedir. 

Bu temel güvenceler; gerek idari aşamada, gerekse yargılama aşamasında 

mevcut olan/olması gereken; ispat hakkının etkin biçimde kullanımını sağlayan ya da 

kolaylaştıran niteliktedirler. 

                                                           
3
 Alman VUK’da (AO) da aynı şekilde, vergi ödevlilerinin ya da katılımcıların “hakları” şeklinde 

bir bölüm, düzenleme ya da terim bulunmamaktadır (BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.23). 
4
   Danıştay VDDK da güncel bir kararında, İHAM kararlarının İHAS’ın bütünleyicisi olduğundan, 

Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin son fıkrası uyarınca yasa hükmünde olduğunu belirtmiştir. 

(Dnş.VDDK, E.2014/812, K.2014/928, 12.11.2014) Ayrıca bkz. Gülsen GÜNEŞ, Ertunç ŞİRİN, 

“Vergi Ödevlisinin Hakları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:197, 2005, s.(135-145) 
*
   Bu bent uyarınca, 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. 
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Bu bağlamda öncelikle ispat hakkının temel dayanağı ve ön koşulu olarak 

kabul ettiğimiz hak arama özgürlüğü ile bu özgürlüğü de diğer birçok hak ve 

özgürlük ile birlikte kapsamına alan adil yargılanma hakkını ele alacak, daha sonra 

bu hakkın ispat hakkı ile ilgili olarak içerdiği diğer hak ve güvenceleri inceleyeceğiz. 

4.1.1. ADİL YARGILANMA HAKKI 

4.1.1.1. ANLAM 

Savunma ve ispat hakkı, temelini anayasal nitelikte olan adil, hukuk devleti 

ilkesine uygun bir yargılamaya tabi olma hakkından almaktadır. Savunma ve ispat 

hakkından yoksun bırakılan, tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanmayan 

kişinin, bir hukuk devleti içerisinde temel haklara sahip olduğunu söylemek mümkün 

değildir
5
.  

Gerçekten ispat hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi, yargılama 

taraflarının yalnızca hak arama özgürlüğüne yani iddia ve savunma haklarına sahip 

olması ile değil, aynı zamanda yargılamanın adil olmasıyla sağlanabilecektir
6
. Adil 

bir yargılamada dava taraflarından her biri ispat yükü kendisine düşsün düşmesin, 

dayandığı olayları ispat hakkını haizdir. Bu hakkını ileri sürmesi, ispat yükünün 

kendisine düşmesine yol açmaz
7
.  

Çalışmamızda pek çok kez vurgulamaya çalıştığımız üzere, vergi 

yargılamasında maddi gerçek aranırken, vergi yükümlüsünün haklarına saygı 

gösterilerek vergi idaresinin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması 

                                                           
5
  Duygun YARSUVAT, “Kitle İletişim Araçlarının Ceza Adaletine Etkisi”, İÜSBFD, N.10, Ocak, 

1995, s.98. 
6
   Yargılamanın tek bir amacının bulunduğunu kabul etmek için güçlü nedenler bulunmamaktadır. 

Nitekim yargısal kararın temel amacının uyuşmazlıkları hukuka uygun bir biçimde ve akılcı bir 

yöntemle çözmek olduğu söylenebilir. Hiç kuşkusuz kararın adalete yönelik olması da (YILMAZ, 

Islah, s.6-7), karar ile gerçeğe ulaşmak da (ALANGOYA, Medenî Usul Hukukunda Vakıaların 

ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, s.86 vd.)  yargının amaçlarındandır. Ancak adalet, 

verilen hükümler üzerine bireysel ve toplumsal değer yargılarını ifade ettiğinden (Adnan GÜRİZ, 

Adalet Kavramının Belirsizliği, Adalet Kavramı, Türk Felsefe Kurumu, Ankara 1994, s.8), bu 

amacın zamana göre değişebileceği gerçeği de kendiliğinden ortaya çıkar.  
7
  POSTACIOĞLU, a.g.e., s.531. 
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amaçlanır. Adil bir yargılamada gerçeğin bulunup saptanmasında, haksızlığın ortaya 

çıkarılıp haklının korunmasında yargıya en büyük yardımcı ise savunmadır
8
.  

Adil ve hakkaniyete uygun yargılamanın gerçekleşebilmesi için bir 

yargılamanın yürütülmesi sırasında yapılan işlemlerin, davanın taraflarının iddia ve 

savunma haklarını yeterince ve tam olarak kullanmalarını mümkün kılacak şekilde 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.  

Adil yargılanma hakkı
9
, T.C. Anayasası’nın 36. maddesinin ilk fıkrasında 

düzenlenmiştir: Anayasa’nın “hak arama hürriyeti” başlıklı söz konusu maddesine 

göre, “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 

sahiptir.” 

T.C. Anayasası’nın “Kanunî yargıç güvencesi” başlıklı 37. maddesi, “Suç ve 

cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. maddesi, “Yargı yolu” başlıklı 125. maddesi, 

“Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138. maddesi, “Duruşmaların açık ve 

kararların gerekçeli olması” başlıklı 141. maddesi ve “Mahkemelerin kuruluşu” 

başlıklı 142. maddesi de adil yargılanmanın içerdiği güvencelere ilişkin maddeler 

olarak karşımıza çıkmaktadır
10

. 

Adil yargılanma hakkı, hukuk devletinin zorunlu bir unsurudur. Anayasa’nın 

2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan 

haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir 

hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve 

tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, 

                                                           
8
  ÖZDEN, a.g.e, s.119. 

9
  Bu hakkın nasıl adlandırılacağı öğretide tartışılmıştır. Örneğin bazı yazarlarca “adil yargılama” 

terimi yerine “dürüst yargılama" terimi tercih edilmektedir. Bir görüşe göre ise dürüst yargılama; 

gerek şekli, gerek maddi açıdan usul kurallarına uygun yargılama yapmaktır. Fakat yasaya uygun 

davranmak her zaman hukuka uygun davranmak anlamına gelmediğinden, yasaya uygun olarak 

yapılan her yargılama “adil” olmayabilir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde belirttiğimiz üzere bir 

delilin hukuka uygunluğu yalnızca yasa çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Hukuka aykırı 

bulguların delil olarak nitelendirilememesi de adil yargılanma ilkesinin sonucudur. ÜNVER, 

HAKERİ, a.g.e,  s.16. Bazı yazarlar  ise hem adil yargılama hem de dürüst yargılama kavramlarını 

ayrı ayrı kullanmaktadır (Bkz. KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.1424). 
10

   YALTI, Haklar, s.78-79. 
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yargı denetimine açık olan devlettir. “Hukuk devletinde, vergilendirmenin temel 

ilkelerinin gözetilmesi, vergilendirmeye ilişkin yasalarda bireylerin hak ve 

özgürlüklerinin korunması ve hukuk güvenliğinin sağlanması gerekir
11

”.  

Bu bağlamda ispat hakkının gerçekleştirilme aracı olan hak arama 

özgürlüğünü ve hak arama özgürlüğünü de kapsamına alan adil yargılanma hakkını 

ölçüsüz biçimde sınırlayan kurallar hukuk devleti ilkesine de aykırılık taşımaktadır. 

Anayasa m. 90 gereğince, usulüne uygun olarak T.B.M.M.’ce onaylanan 

uluslar arası sözleşmeler yasa hükmünde olduğundan ve hatta bu sözleşmelerden 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin olanlar ile yasaların aynı konuda farklı hükümler 

içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşmeler esas 

alınacağından, “adil yargılanma hakkı”nın düzenlendiği ve usulüne uygun olarak iç 

hukukumuza aktarılmış uluslararası sözleşmeler de pozitif hukukumuzda yasaların 

üzerinde etki doğuran önemli birer dayanak olup; yasama, yürütme ve yargı 

organlarını bağlayıcı niteliktedir. 

Bu sözleşmelerden, İHAS
12

, kendine özgü bireysel başvuru mekanizması 

nedeniyle özgün ve önemli bir konumdadır. Demek oluyor ki, İHAS ve Sözleşme’nin 

içeriğinin belirlendiği İHAM ve İnsan Hakları Avrupa Komisyonu
13

 içtihatları adil 

yargılanma hakkının hem uluslar üstü hem de ulusal bir dayanağı/kaynağı olarak 

nitelendirilebilir. 

Sözleşme’nin 6’ıncı maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı, 

yargılamanın işleyiş ve organizasyonunda bireye bir dizi usulî güvence sağlayan bir 

haklar blokudur
14

. 6.maddenin koruması altında olan, yargılama sürecinde içerik 

olarak adil bir karar verilip verilmediği değil, adil bir karar verilebilmesi için gerekli 

koşulların sağlanıp sağlanmadığıdır
15

.  

                                                           
11

  AYMK, E.2004/94, K.2008/83, 20.03.2008. 
12

 Türkiye, Sözleşme’yi 04.11.1950 tarihinde imzalamış, 10.03.1954 tarihli ve 6366 sayılı kanunla 

(RG.19.03.1954, 8662) onaylamıştır. 
13

   Bundan böyle “İHAK” ya da “Komisyon” olarak da anılacaktır. 
14

   Golder/Birleşik Krallık, 4451/70,  21.2.1975, para.34-35. 
15

   İNCEOĞLU, a.g.e, s.7. 
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Delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve kabul ya da red edilmesi her ne 

kadar ulusal mevzuatı uygulayan ulusal mahkemelerin yetkisinde ise de bu işlemler 

sonucunda adil yargılanma hakkının ihlâl edilip edilmediği İHAM tarafından 

denetlenmektedir
16

. 

İHAM, adil yargılanma ilkesine uygunluk değerlendirmesi yaparken, ulusal 

yargı yerlerinin kararlarını bir üst derece mahkemesi gibi denetlememektedir. 

Yargısal faaliyetin tüm aşamalarını bir bütün halinde göz önünde tutarak 

Sözleşme’deki gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğine karar vermektedir
17

. 

Hakkın kapsamı, 6.maddede tüketici olarak belirtilmediğinden, unsurları, yargılama 

sürecinin özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir
18

. 

Adil yargılanma ve ispat hakkı bağlamında İHAM, özellikle etkili başvuru 

hakkının sağlanıp sağlanmadığını, tarafların delil gösterme haklarının bulunup 

bulunmadığını, yargı yerinin sunulan tüm delilleri inceleyip incelemediğini 

denetlemektedir
19

.  Bu denetime ilişkin karar örnekleri aşağıda ilgili başlıklar altında 

ele alınacaktır. 

4.1.1.2 KAPSAM 

4.1.1.2.1. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne Kişisel 

Başvuru Bakımından: Vergi Davalarının Adil Yargılanma Hakkının 

Kapsamında Olup Olmadığı Sorunu 

Temel hak ve özgürlüklere yapılan vergisel müdahaleler kural olarak İHAM 

nezdinde bireysel başvuru konusu olabilirler. Vergisel müdahalenin, Sözleşme ihlali 

niteliğinde olduğu kanaatinde bulunan kişiler, gerekli iç hukuk yollarını tüketerek ve 

diğer başvuru şartlarını yerine getirerek İHAM’a bireysel başvuruda bulunabilirler. 

Ancak vergilendirme alanında İHAM’a en çok ihlal başvurusu yapılan haklardan biri 

                                                           
16

   Ruiz Mateos/İspanya, 12952/87, 23.06.1993; Pákozdi/Macaristan, 51269/07, 23.03.2015. 
17

   GÖLCÜKLÜ, GÖZÜBÜYÜK, a.g.e., s.290. 
18

   A.e. 
19

   The Estate of Nitschke/İsveç, 6301/05, 27.12.2007, para.50. 
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adil yargılanma iken
20

, vergisel uyuşmazlıklara ilişkin davaların İHAS m.6 

kapsamında olup olmadığı konusu halen tam olarak netleşmemiş bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Bir yargılamanın İHAS m.6 kapsamında kabul edilmesinin ön şartı, 

yargılamanın bu maddedeki anlamıyla “suç isnadı” veya “medeni hak ve 

yükümlülüklere ilişkin” olmasıdır. 

İHAM’ın genel yaklaşımı, öteden beri, verginin “kamusal niteliği” nedeniyle 

vergi aslına ilişkin davaların 6. maddenin dışına çıkarılmasıdır
21

. 

Bu konuda önemli bir içtihat niteliğinde olan 2001 tarihli Ferrazzini 

kararında ilk aşamada vergi uyuşmazlıklarının malvarlığı sorunu ile ilgili olmalarının 

tek başına medeni hukuk uyuşmazlığı olarak m.6/1 kapsamında değerlendirilmesini 

gerektirmeyeceği belirtilmiştir
22

. Buna karşın, Sözleşmenin günün koşullarında 

yorumlanması gerektiği gerekçesiyle incelemeye devam edilmiştir. İHAM, 

Sözleşmenin kabulünden itibaren geçen elli yılda devlet ve bireyin ilişkilerinin 

geliştiğini, özel hukuk ilişkilerine kamusal müdahalenin arttığını, bu nedenle; arsa 

satışı, mesleki faaliyetin yapılması için idari izin verilmesi veya içki satış ruhsatı 

verilmesi gibi konuların 6. maddenin uygulama alanına girdiğini göz önüne almıştır 

(para.27).  

Ancak Mahkeme’ye göre vergilendirme halen, kamu gücünün sert çekirdeği 

kapsamına girer, yani vergi yükümlüsü ile devlet arasındaki ilişkinin kamu hukuku 

özelliği baskındır. Sözleşme ve eklerinin bir bütün olarak yorumlanması 

gerektiğinden, mülkiyet hakkını düzenleyen P1-1’de de devletlerin vergilerin 

ödenmesi için zorunlu gördükleri yasaları yürürlüğe koyma hakkının saklı tutulduğu 

dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla vergi yükümlülerinin malvarlığı üzerindeki olumsuz 

                                                           
20

  BAKER, 2000 yılı itibariyle İHAM ve İHAK önüne gelen vergilendirme ile ilgisi bulunan toplam 

243 davadan 160 tanesinin adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu tespit etmiştir. BAKER, 

Taxation, s.306. Bu yoğunluk artararak devam etmekte olup, özellikle “suç isnadı” başlığı altında 

verilen çok sayıda ihlal kararı bulunmaktadır.  
21

  YALTI, Haklar, s.84-86. Konuya ilişkin güncel kararlar için bkz. Impar Ltd./Litvanya, Başvuru 

no.13102/04, K.T.05.01.2010, 21 no.lu paragraf; Niedzwiecki/Almanya (no.2), Başvuru no. 

12852/08, K.T. 01.04.2010, 31 no.lu paragraf. www.echr.coe.int (Çevrimiçi), 11.07.2013. 
22

  Ferrazzini/İtalya,44759/98, 12.07.2001,  para.25. 

http://www.echr.coe.int/
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etkisine rağmen vergi uyuşmazlığının medeni hak ve yükümlülükler kapsamına 

girmediği sonucuna varılmıştır (para.29).  

Bu karara rağmen, istisnai olarak vergisel uyuşmazlıklara ilişkin bazı 

davaların 6. maddenin kapsamı içinde görüldüğü de olmuştur. Bunun nedeni, 

uyuşmazlığın konusu itibariyle “maddi menfaat” (pecuniary interest) uyuşmazlığı 

olarak değerlendirilmesidir
23

. 

Bu istisnai davalardan biri, başvurucu şirketin vergi indiriminin hukuka aykırı 

olarak reddinden kaynaklanan maddi zararın tazmini talebine ilişkin Editions 

Periscope
24

 davasıdır. Mahkeme, davanın, devletin başvurucu şirketin vergi indirimi 

talebini hukuka aykırı olarak kabul etmemesi, ancak rakip şirketlere indirim 

sağlaması yoluyla başvurucu şirketin uğradığı zararın tazminine dayalı olduğu 

görüşündedir (para.37). Dolayısıyla uyuşmazlığın temelinde idarenin hatası 

nedeniyle ortaya çıkan ve devletin sorumlu olduğu “zararın tazminini talep hakkı” 

yatmaktadır (para.37). Bu nedenle İHAM, başvurucu şirketin talebinin “maddi” 

karakteri bulunduğuna ve medeni haklar ile ilgili olduğuna karar vermiş, başvuruyu 

6. madde kapsamında kabul etmiştir. İç hukukta davanın idari yargı yerinde 

görülmesi bu durumu değiştirmemiştir (para.40).   

Bu karar önemlidir, çünkü bu karar uyarınca vergi mahkemesinde açılan tam 

yargı davaları kanımızca Sözleşme’nin 6. maddesinin koruması altında kabul 

edilmelidir. Nitekim bu dava türü ile vergi idaresi tarafından ihlâl edilmiş bir hakkın 

yerine getirilmesi ya da uğranılan zararın giderilmesi istenir
25

. İYUK’un 2’inci 

maddesinin 1 (b) bendinde belirtildiği gibi, “idari eylem ve işlemlerden dolayı 

hakları muhtel olanlar” tam yargı davası açabilirler. 

Bir diğer istisna ise, vergi incelemesi neticesinde alkol satış ruhsatının 

iptaline ilişkin işlemin kaldırılması konulu Tre Traktörer davasıdır
26

. Mahkeme, 

ruhsatın iptalinin başvurucu tarafından işletilen restoranın değeri ve ticari itibarı 

                                                           
23

  YALTI, Haklar, s.87. 
24

  Editions Periscope/Fransa, 26.03.1992. 
25

  GÖZÜBÜYÜK, Yönetsel Yargı, s.263. 
26

  Tre Traktörer Aktiebolag/İsveç, 10873/84, 10.11.1987. 
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üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtmiştir. Her ne kadar İsveç’te alkolün toptan 

satışı Devlet tekelinde ise de bireylerin ve kurumların lisans yoluyla restoran ve 

barlarda alkollü içecek satışı yapma hakları vardır. Bu kişiler yürüttükleri özel ticari 

faaliyet yoluyla kâr elde etme amacı güderler. Bu koşullar altında Mahkeme, 

Hükümet’in ileri sürdüğü kamu hukukundan kaynaklanan özelliklerin başvuruyu 6. 

maddenin kapsamı dışına çıkarmaya yetmediği sonucuna varmıştır. (para. 43) 

Başvurucu şirketin uyuşmazlık konusu hakkı “medeni” bir haktır, dolayısıyla m.6/1 

uygulanabilir durumdadır (para.44) 

Ancak bu davaların dışındaki davaların hangi sebeplerle 6. madde kapsamının 

dışında tutulduğu net olarak anlaşılamamaktadır. Zira vergilendirme alanındaki her 

işlem akçalı niteliği gereğince ilgilinin “maddi menfaatlerine” yönelir. Ayrıca 

mülkiyet hakkına ilişkin olan Sözleşme’ye ek 1.protokolün 1.maddesi, vergisel 

uyuşmazlıklara ilişkin davaların adil yargılanma hakkının kapsamından çıkarılmasını 

gerektiren bir hüküm içermemektedir. Buna rağmen yukarıda belirttiğimiz nitelikteki 

istisnai kararlar dışında Mahkeme’nin Ferrazzini kararında
27

 da pekiştirdiği 

geleneksel yaklaşımı vergi mevzuatından veya demokratik bir toplumda normal 

vatandaşlık görevlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, başvurucunun maddi 

menfaatleri ile ilgisi olsa bile, nitelik olarak “medeni” olmadığı, kamusal niteliğinin 

ön planda olduğu, bu nedenle 6’ıncı maddenin kapsamına girmeyeceği yönündedir
28

. 

İHAM’ın vergi aslına ilişkin
29

 davalara yönelik bu tutucu yaklaşımı birçok 

yönden eleştiriye açıktır. Eleştirilebilecek birinci husus, İHAM’ın vergi ödevini 

halen kutsal bir vatandaşlık görevi olarak kabul ederek, vergi ödevinin demokrasinin 

temel çekirdeği olarak değişime uğradığını göz ardı etmesidir. İkincisi, her 

vergilendirmenin sonucunda medeni bir hak olan “mülkiyet hakkının” etkilenmesi, 

                                                           
27

  Ferrazzini/İtalya,12.7.2001, Phillip BAKER, “The Decision in Ferrazzini: Time to Reconsider the 

Application of the European Convention on Human Rights to Tax Matters”, Intertax, vol.29, 

Kasım 2001, s.360-361. 
28

  Ferrazzini/İtalya, para.25-28; YALTI, Haklar, s.88-89. Mahkeme’nin bu daraltıcı yorumuna yol 

açan sorunun, madde metninin İngilizce ve Fransızca versiyonlarında “medeni” kavramının 

karşılığı olarak farklı terimlerin kullanılmasından ve bu terimlere Kıta Avrupası hukuku ile Anglo-

Amerikan (common law) hukukunda farklı anlamlar yüklenmesinden kaynaklandığı görüşü için 

bkz. İNCEOĞLU, a.g.e, s.58 vd.; YALTI, Haklar, s.89 vd. 
29

   YALTI, Haklar, s.93 
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dolayısıyla vergi davalarının da “medeni hak ve yükümlülükler” bakımından 

“belirleyici” olmasıdır
30

. Üçüncü olarak, Sözleşme’nin hazırlık çalışmaları 

değerlendirildiğinde, bireyle devlet arasındaki uyuşmazlıklardan “idarenin takdir 

yetkisinin” bulunduğu uyuşmazlıkları kapsam dışı bırakmak çabasının 

gözlemlenmesidir. Oysa vergi hukukunda idarenin kural olarak yasaya dayanan, yani 

bağlı yetkisi bulunmaktadır
31

. Aynı Mahkeme’nin, vergi ödevlilerinin mülkiyet 

hakkına ilişkin ihlal başvurularını kabul ederken
32

 adil yargılanma hakkına ilişkin 

başvurularını kabul edilebilir bulmaması çelişki yaratmaktadır.  

Vergi ödevlisinin adil yargılanma hakkının bulunduğunu belirlemek, devletin 

vergilendirme yetkisine saygı duymamak ya da vergilendirme yetkisinin 

yerindeliğini sorgulamak anlamına gelmez
33

. Bu hak yargılamaya ilişkin çeşitli 

güvenceler getirir ve “vergilendirme” gibi, demokratik hukuk devleti olabilmenin 

gerekliliklerindendir.  

Diğer yandan Mahkeme’nin, Ferrazini kararında benimsediği
34

, vergi 

uyuşmazlıklarının “medeni hak ve yükümlülükler” kapsamında olmadığı kuralını 

kabul etse de somut olayın niteliklerinin bu sonucu değiştirip değiştirmeyeceğini 

ayrıca dikkate aldığını belirtmek gerekir. Örneğin Janosevic ve Västberga 

davalarında; Mahkeme, vergisel uyuşmazlıkların 6.madde anlamında “medeni hak ve 

yükümlülükler” kapsamında olmadığına ilişkin yerleşik içtihadını yinelemiştir. 

Mahkeme, bu davanın özelliklerinin söz konusu yerleşik içtihadını gözden 

geçirmesini gerektirmediğini belirtmiştir
35

. Dolayısıyla farklı bir davanın 

özelliklerinin Mahkeme’nin tutumunu değiştirebileceği anlaşılmaktadır. 

Vergi cezalarına ilişkin davalar ise Mahkeme’nin kabul ettiği güncel 

kriterlere göre “tazmin edici değil, cezalandırıcı ve caydırıcı nitelikleri ve toplumun 

                                                           
30

   YALTI, Haklar, s.91, 92 
31

   ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e, s.2; YALTI, Haklar, s.92. 
32

  Üstelik, mülkiyet hakkına müdahalenin Sözleşme’ye uygunluğunun değerlendirme ölçütlerinden 

biri de yeterli hukuksal güvencenin bulunmasıdır. İlgili kararlar ve ayrıntılı açıklamalar için bkz. 

GÜMÜŞKAYA, a.g.e., s.181-186. 
33

  YALTI, Haklar, s.93. 
34

  Ferrazini/İtalya, para.29. 
35

  Janosevic/İsveç, 34619/97, 23.07.2002, para.64; Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic/İsveç, 

36985/97, 21.05.2003/İsveç, para.75 
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geneline uygulanmaları nedeniyle”, “suç isnadlarına ilişkin” davalar olarak 6. 

maddenin kapsamında kabul edilmektedir.  

Mahkeme, başvurucu hakkında uygulanan vergi zammının ya da vergi 

cezasının “ceza” niteliğinde olup olmadığı hususunda, “üç kriter”
36

 uygulamaktadır. 

Bu kriterler şunlardır: Aykırılığın ulusal hukuktaki sınıflandırmada yeri, aykırılığın 

niteliği ve olası yaptırımın ağırlığı. İkinci ve üçüncü kriterlerin toplu olarak 

bulunması şart değildir, bunlar seçimliktir. Bir aykırılığın 6. madde kapsamında 

kabul edilmesi için Sözleşme açısından “cezai” niteliğinin bulunması ya da 

uygulanan yaptırımın niteliksel ya da niceliksel olarak “cezai” alanda bulunması 

yeterlidir
37

. Vergilendirme sürecindeki cezai nitelikteki aykırılığa uygulanan cezanın 

önemsiz derecede olması, 6. maddenin uygulanabilirliğini ortadan kaldırmaz
38

. 

Janosevic davasında, başvuruyu “vergi aslı” açısından kabul edilebilir 

bulmayan Mahkeme, başvuru konusu “vergi zammının” cezai nitelikte olup olmadığı 

değerlendirmesinde ilk olarak; vergi zammının iç hukukta nasıl sınıflandırıldığını 

incelemiştir. Bu bağlamda, İsveç hukukunda vergi zammının ceza hukuku 

mevzuatında değil, vergi mevzuatında yer aldığını tespit etmiştir. Ayrıca zam, vergi 

idaresi ve idari mahkemeler tarafından belirlenmektedir. Sonuç olarak, İsveç hukuk 

sisteminde vergi zammı, bazı açılardan cezalarla eşit düzeyde yer alsa da, ceza olarak 

değil, idari yaptırım olarak kabul edilmektedir. (para.66) 

Bu durumda ikinci ve üçüncü kritere ilişkin değerlendirmeye geçilmesi 

gerekmiştir. Bu kriterler toplu olarak değil seçimlik olarak etki doğurur: 6.maddenin 

uygulanması için, bu iki kriterden herhangi birinin bulunması, yani aykırılığın 

Sözleşme anlamında “cezai” nitelikte olması ya da yaptırımın niteliği ya da niceliği 

açısından “cezai” alana dâhil olması yeterlidir. Ancak kriterlerin ayrı ayrı 

uygulanması net bir sonuca ulaşılmasını mümkün kılmıyorsa, toplu değerlendirme de 

yapılabilir (para.67). 

                                                           
36

   Engel and Others/Hollanda, 5100/71 5101/71 5102/71 5354/72 5370/72, 08.06.1976. 
37

   Janosevic/İsveç, para.67 
38

  Örneğin bkz. Jussila/Finlandiya, 73053/01, 23.11.2006, para.35. İHAM vergi aslının %10’u 

oranında uygulanan zam bakımından da 6.maddeyi uygulanabilir bulmuştur. 
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Başvuruya yüklenen aykırılığın niteliği bakımından Mahkeme, vergi 

idaresinin ve Bölge İdare Mahkemesinin başvurucunun hatalı vergi beyanında 

bulunduğuna karar verdiğini belirtmiştir. Bu aykırılık nedeniyle uygulanan vergi 

zamlarına dayanak vergi yasaları, belirli gruplara değil, İsveç’te vergi yükümlüsü 

olan herkese uygulanmaktadır (para 68). 

Hükümet’in ileri sürdüğü üzere, vergi idaresinin verginin tarhı için yeterli ve 

doğru bilgi edinmesini sağlamak amacıyla bu zorunluluğa uymayanlara karşı mali 

yaptırım tehdidi getirmekte kamusal mali amaç vardır. Vergi zammının kast ya da 

ihmale bakılmaksızın objektif nedenlere uygulandığı da doğrudur. 

Ancak, salt sübjektif unsurların yokluğu cezai niteliği ortadan kaldırmaz. 

Gerçekten de Sözleşmeci Devletlerin hukuk sistemlerinde yalnızca objektif unsurlara 

dayanan “suç tipleri” de mevcuttur.  

Ayrıca, vergi zammı başvurucunun eylemlerinin bir sonucu olarak oluşan 

herhangi bir zararın maddi olarak tazmini amacıyla uygulanmamıştır. Vergi 

zammının uygulanmasının temel amacı vergi yükümlülerinin yasal yükümlülüklerine 

uymaları için baskı yaratmak ve ihlalleri cezalandırmaktır. Dolayısıyla yaptırımlar 

hem caydırıcı hem de cezalandırıcıdır. “Cezalandırıcı” olmak “cezai” bir yaptırımın 

alışılmış ayırıcı özelliğidir. 

Mahkeme’ye göre, vergi zammı ile ilgili hükümlerin genel karakteri ve 

yaptırımın caydırıcı ve cezalandırıcı niteliği, başvurucunun Sözleşme’nin 6. maddesi 

anlamında “suç isnadı” ile karşılaştığının kabulü için yeterlidir (para.68). 

Olası fiili cezanın ağırlığı da aykırılığın cezai niteliğini kanıtlamaktadır. 

Vergi zammı hatalı ya da eksik beyan edilen vergi ile orantılı olarak 

uygulanmaktadır. Genellikle ödenmeyen verginin türüne göre %20’si ya da %40’ı 

oranında uygulanabilen vergi zammının herhangi bir üst sınırı yoktur ve oldukça 

büyük miktarlara ulaşabilmektedir. Mevcut başvuruda da, vergi idaresince uygulanan 

zam oldukça yüksektir. Zammın ödenmemesi halinde hapis cezasına çevrilmesinin 
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mümkün olmaması, 6. madde anlamında “cezai” olup olmadığı açısından belirleyici 

değildir (para.69). 

Mahkeme ayrıca İsveç Temyiz Mahkemesinin vergi zammının Sözleşme’nin 

6. maddesi kapsamında olduğu yönündeki kararını da dikkate almış (para.70) ve 

sonuç olarak başvurucuya uygulanan vergi zammına ilişkin yargılamayı 6.madde 

açısından kabul edilebilir bulmuştur (para.71). 

Paykar Yev Haghtanak Ltd/Ermenistan davasında da
39

; Mahkeme vergisel 

uyuşmazlıkların, vergi yükümlüsü üzerindeki zorunlu maddi etkilerine rağmen, kural 

olarak 6. madde anlamında “medeni hak ve yükümlülükler” kapsamında 

bulunmadığı içtihadını yinelemiştir. Ancak, bu süreçte aynı zamanda zam ya da 

cezaların uygulanması söz konusu ise, belli koşulların altında 6. madde altında “suç 

isnadı” kapsamında değerlendirilebilecektir (para.33) 

İlk kriter bakımından, olaydaki zam ve cezaların cezai olarak 

sınıflandırılmayan çeşitli vergi yasalarına dayandığı anlaşılmaktadır. Ancak kriter, 

yukarıda belirttiğimiz üzere belirleyici değildir; diğer kriterlerin değerlendirilmesi 

gerekir
40

. (para.34) 

İkinci kriter bakımından, Mahkeme ilgili vergi yasalarının belirli bir gruba 

değil, vergi yükümlüsü olabilen herkese uygulandığını belirlemiştir. Ayrıca, zam ve 

cezaların uygulanma amacı, yasal yükümlülüklere uymalarını sağlamak ve 

aykırılıkları cezalandırmaktadır. Dolayısıyla cezalar caydırıcı ve cezalandırıcıdır 

(para.35). 

Bu hususlar, aykırılığın “cezai niteliği” olduğunun belirlenmesi için 

yeterlidir. Yine de Mahkeme, başvurucu şirkete uygulanan cezaların vergi aslına 

oranının %10-50 arasında, gecikme zammının da %5-43 arasında, yani oldukça 

esaslı olduğunu da eklemiştir (para.36). Tüm bu hususlara dayanarak, Mahkeme, 

başvuruyu 6.madde açısından kabul edilebilir bulmuştur (para.37-38). 
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 Paykar Yev Haghtanak Ltd/Ermenistan, 21638/03, 20.12.2007. 
40

 Jussila/Finlandiya, para.37. 
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Daha güncel kararlarda da bu içtihat varlığını sürdürmektedir. Örneğin, 

başvurucunun hakkında uygulanan vergi cezasına karşı açtığı davada adil yargılama 

yapılmadığı iddiasının ileri sürüldüğü Pákozdi davasında
41

 Mahkeme öncelikle 

başvurunun İHAS m.6’nın “suç isnadı” başlığı altında kabul edilebilir olup 

olmadığını değerlendirmiştir. Bu bağlamda “üç kriter” kuralını uygulamış; başvuru 

konusu vergi cezalarının Macar hukuk sisteminde “ceza” olarak değil “idari 

yaptırım” olarak nitelendirildiği; ancak söz konusu cezaların genele uygulanan, 

cezalandırıcı ve caydırıcı nitelikte ve herhangi bir üst sınırı olmayan, vergi aslının 

%50’si oranında uygulanan ve olayda esaslı bir miktara ulaşan nitelikte, dolayısıyla 

İHAS açısından “cezai” olduğu sonucuna varmıştır (para 22). 

Ayrıca İHAM, belirli bir hukuk sisteminde vergi cezalarının İHAS m.6 

anlamında “cezai” nitelikte olduğuna daha önce karar verdiğinde kural olarak 

yeniden inceleme yapmamaktadır
42

.  

Bu anlamda, Türk Hukukunda VUK’un 331. maddesinde sayılan vergi ziyaı 

cezası ve usulsüzlük cezaları ve diğer cezalar (VUK m.344, 353-356) 6. madde 

anlamında cezai niteliktedir ve idari ceza kesme işleminin aleyhine açılan dava 

süreçlerinde vergi ödevlisinin adil yargılanma hakkı vardır
43

. Ceza hukuku 

anlamında suç niteliğinde olan ve hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımına bağlanan vergi 

suçlarına ilişkin adli yargılama süreçlerinin kapsama dâhil olduğu konusunda zaten 

bir tartışma yoktur
44

. 

Görüldüğü üzere, mevcut uygulamada, vergi suçu işleyen ödevlinin adil 

yargılanması gerektiği kabul edilir ve adil yargılanma hakkının ihlal edilip 

edilmediği değerlendirmeye alınırken, suç işlememiş olan ve tarh edilen verginin 

hukuka aykırı olduğu iddiasıyla vergi aslına karşı dava açan yükümlünün adil 

                                                           
41

  Pákozdi/Macaristan, 51269/07, 23.03.2015. 
42

  Örneğin İsveç vergi hukuku bakımından daha önce verilen kararlara atıf yapılarak başvuru kabul 

edilmiştir. The Estate of Nitschke/İsveç, 6301/05, 27.12.2007, para.49. 
43

  YALTI, Haklar, s.101. 
44

   YALTI, Haklar, s.101. 
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yargılanma hakkı korunmamaktadır. Tarh edilen verginin miktarının yüksekliği de 

bu sonucu değiştirmemektedir
45

. 

Vergi aslı ve bu aslın fer’i niteliğindeki vergi cezalarının bir arada 

yargılandığı davalar ise, bir bütün olarak ele alınarak 6. maddenin kapsamında 

sayılmaktadır. İHAM bu sonuca Georgiou kararında varmıştır
46

. Katma değer vergisi 

aslına ilişkin ek tarhiyat ve buna bağlı olarak uygulanan vergi cezasına karşı açılan 

davada, Mahkeme, davanın bir “suç isnadını” karara bağlayan bölümlerinin, suç 

isnadını karara bağlamayan bölümlerinden ayrılmasının olanaksız olduğunu kabul 

etmiştir. Bu durumda, Türk Vergi Hukuku’nda vergi aslı ve bu aslın fer’i niteliğinde 

olan vergi cezalarına ilişkin davalar aynı vergi mahkemesinde birlikte 

görüldüğünden, vergi yükümlüsünün bu davanın bütünü ile ilgili olarak adil 

yargılanma hakkını talep etmesi mümkün görünmektedir
47

. 

Danıştay VDDK bir kararında, İHAM’ın vergi aslı-vergi cezası biçiminde 

kapsam açısından sınırlayıcı sınıflandırmasına hiç değinmeksizin, dava sırasında 

taraflardan birinin ibraz ettiği belgenin diğer tarafın incelenmesine olanak 

tanınmaksızın karara esas alınmasının İHAS m.6’ya aykırı olduğunu belirtmekle, 

vergi yargılamasının her halde İHAS m.6’ya uygun olması gerektiğini açıkça olmasa 

da isabetli olarak kabul etmiştir
48

.  

Kanımızca Türk vergi yargılaması bakımından en üst dereceli yargı organının 

bu yöndeki yaklaşımı önemlidir. Zira İHAM başvurunun kabul edilebilirliği 

bakımından, iç hukuktaki sınıflandırmayı ve bu bağlamda ilgili yargı kararlarını da 

önemle dikkate almaktadır
49

. 

                                                           
45

  Bu konuda yapılan çeşitli eleştiriler için bkz. Philip BAKER, “Taxation and the Convention on 

Human Rights”, European Taxation, c.40, Ağustos 2000; YALTI, Haklar, s.103. 
46

   Georgiou/Birleşik Krallık, Başvuru no. 40042/98, K.T. 16.05.2000; Aktaran, YALTI, Haklar, 

s.102. 
47

  YALTI, Haklar, s.103. Bununla beraber, aynı vergi yükümlüsünün, örneğin ihtirazi kayıtla 

verdiği beyannameye karşı açtığı ve sadece vergi aslına ilişkin hukuki uyuşmazlığın karara 

bağlanmasını istediği bir dava korumadan yararlanamayacaktır. 
48

   Dnş.VDDK, E.2014/812, K.2014/928, 12.11.2014. 
49

   Örn. Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic/İsveç, 36985/97, 21.05.2003, para.81. 
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Vergi cezalarına ilişkin yargılamalar ise 6. maddenin konusu kapsamında 

kabul edildiğinden, bu yargılamalarda adil yargılanma hakkının ihlal edildiği 

yönündeki başvurular değerlendirmeye alınmıştır
50

.  

4.1.1.2.2. Vergilendirme Aşamasında Adil Yargılanma Hakkı: 

Adil İşleme Tabi Olma Hakkı 

Belirtmek gerekir ki adil yargılanma hakkı yalnızca dar anlamda “yargılama” 

aşamasını kapsamına alan bir hak değildir. Zira İHAM kararları incelendiğinde, 

İHAS’ın 6’ıncı maddesinde yer alan hakkın; idari soruşturmalar, vergi idaresince 

yapılan araştırmalar gibi yargılama öncesi süreçleri de kapsamına alabildiği 

görülmektedir. Yargılamanın adil olması, yargılama öncesi süreçte de iddia ve 

savunma hakkının tam olarak kullanılabilmesinin sağlanmasını örneğin işlemin 

usulüne uygun olarak tebliğ edilmesini
51

,  yargılamanın devam ettiği süreç içerisinde, 

hukuka uygun adil bir kararın verilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını ve 

yargılama neticesinde verilen kararın gecikmeksizin uygulanmasını gerektirmektedir. 

Zira uyuşmazlık süreci yalnızca davanın açılması ile başlayan aşamayı değil, isnadın 

araştırılması sürecini de içerir. 

                                                           
50

  Örneğin bkz. Bendenoun/Fransa, 12547/86, K.T. 24.02.1994; Janosevic/İsveç, 34619/97, 

23.07.2002; Morel/Fransa, 34130/96, 06.06.2000) davaları örnek verilebilir. www.echr.coe.int 

(Çevrimiçi), 11.07.2013. 
51

   AYM, E.2013/71, K.2013/77, 26.07.2013.  

      8.9.1983 günlü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 32. maddesinin birinci fıkrasının “Mektubun 

postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” biçimindeki 

ikinci cümlesinin, Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali ve 

yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. 

Mahkeme iptal kararında şu gerekçeleri ileri sürmüştür: “İtiraz konusu kuralda, kamu idareleri 

tarafından alınan kararlara ilişkin tebligatın, iadeli taahhütlü mektupla yapılması hâlinde mektubun 

postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılmaktadır. 

Kendilerinden kaynaklanmayan ve kendilerine kusur izafe edilmesi mümkün olmayan sebeplerle 

posta hizmetlerinde yaşanan bir gecikme sonucunda, kendilerine fiilen herhangi bir bildirim ve 

tebligat yapılmaksızın, haklarında alınan kararların tebliğ edilmiş sayılmasının, ilgililerin 

kazandıkları ihaleye ilişkin sözleşme yapmaları veya ihaleye karşı adli ya da idari yargı makamları 

nezdinde dava açabilmeleri gibi bazı hakların kullanılamamasına neden olacağı açıktır. Bu durum 

tebligatın muhatabının, kendisine izafe edilemeyen nedenlerle posta hizmetlerinde yaşanan 

gecikme sonucunda, tebligatın içeriğini ilgilendiren konulara ilişkin iddialarını adli veya idari 

yargı makamları önünde hiçbir şekilde ortaya koyamamasına neden olacaktır. Dolayısıyla, itiraz 

konusu kural, kendilerinden kaynaklanmayan gecikmelere karşı kişilere yeterince koruma 

sağlamadığı için hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturduğu gibi kişilerin hak arama 

özgürlüğünün özünü de zedelemektedir”. 

http://www.echr.coe.int/
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Yukarıda belirtildiği üzere 6’ıncı maddenin uygulanmasının ön şartı, İHAS 

m.6 anlamında “suç isnadının” veya “medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin 

uyuşmazlığın varlığıdır
52

.  

İHAM’ın güncel yaklaşımına göre “suçlama” ya da “suç isnadı” yargılama 

aşamasından önce de söz konusu olabilir. Mahkeme, isnad kavramını “yetkili 

merciler tarafından, kişinin bir suç işlediği iddiasını içeren resmi bildirimin 

yapılması” ya da “böylesi bir iddianın belirtilerini gösteren ve şüphelinin durumunu 

maddi olarak etkileyen (substantially affected) diğer bazı eylemlerde bulunması”  

şeklinde açıklamıştır
53

. Bu tarih davanın mahkeme önüne geldiği tarihten önce de 

olabilir; örneğin, tutuklama tarihi, hakkında dava açılabileceğine dair kişiye yapılan 

resmi bildirim tarihi veya hazırlık soruşturmasının açıldığı tarih gibi
54

.  

 

Her ne kadar Mahkeme açıkça belirtmese de, kararlarındaki genel 

yaklaşımına göre, vergi para cezalarında isnad “cezanın kesilmesi”dir
55

. Örneğin, 

Janosevic davasında, Mahkeme, başvurucunun durumunun, vergi idaresinin ek vergi 

tarhiyatı ve para cezası içeren vergi inceleme raporu yazması ile etkilendiğini, bu 

raporun süratle vergi yükümlüsüne tebliğ edildiğini belirtmiştir (para.92).  Hooze 

davasında, başvurucunun sorguya çekildiği ve bir suç işlediğine dair şüphe altında 

olduğunun bildirildiği tarih “isnad” tarihi olarak kabul edilmiştir
56

. J.B. davasında, 

başvuru hakkında yapılan incelemenin, başvurucu tarafından ödenmesi gereken 

vergileri tespit etmek ve eğer koşullar oluşursa kendisi hakkında ek tarhiyat yapmak 

ve bir vergi kaçakçılığı cezası kesmek gibi amaçlara hizmet ettiğini belirlemiş ve 

inceleme raporunu “suç isnadı” olarak değerlendirmiştir
57

. Bu konuda özellikle J.B. 

davası önem taşımaktadır. Bu davaya ilişkin karar, vergi yükümlüsünün, vergi aslına 

                                                           
52

  Ferrazini/İtalya, 44759/98, 12.07.2001, para.25-26; Jussila/Finlandiya, 73053/01, 23.11.2006. Bu 

konuda vergi hukuku özelinde geniş açıklamalar için bkz. YALTI, Haklar, s.86 vd. 
53

  Deweer/Belçika, 6903/75, 27.02.1980, para.46; Öztürk/Almanya, 8544/79, 21.02.1984, para.55; 

YALTI, Haklar, s.104. 
54

  Eckle/Almanya, 8130/78, 21.06.1983, para.73. 
55

  YALTI, Haklar, s.107. 
56

   Hooze/Hollanda, 22.05.1998. 
57

   J.B/İsviçre, 31827/96, 03.05.2011, para.46-51. 



443 

 

ilişkin vergi inceleme süreçlerinde adil yargılanma hakkının içeriğini oluşturan 

güvencelerin koruması altında olduğunu ortaya koymaktadır; vergi incelemeleri ceza 

kesme sonucu doğurabileceğinden yükümlü bu sürecin başından itibaren güvenceye 

kavuşur
58

. Västberga davasında başvurucuların vergi idaresince ek vergi tarhı ve 

vergi cezası kesme işlemi hakkında bilgilendirildiği tarih “suç isnadı” açısından 

dikkate alınmıştır
59

. Bununla beraber, KDV ziyaı ile ilgili olan Georgiou davasında 

süre KDV tarhiyatından itibaren değil, daha sonra kasten vergi kaçakçılığı cezası 

uygulanacağına ilişkin resmi tebligat tarihinden itibaren başlamıştır. Zira bu davada 

verginin aslı ile cezanın bildirimi farklı tarihlerde olmuştur. 

King davasında ise Mahkeme, başvurucuya, ödenmeyen vergileri ek ödeme 

ile birlikte ödemesi teklifi yapılmasını, ardından ceza uygulama veya takip prosedürü 

başlatma tehdidi bulunsa bile, onun durumunu esastan etkileyeceği yönünde bir 

değerlendirme için yeterli bulmamıştır. Buna karşılık, Hükümet’in ciddi kaçakçılık 

olaylarında yapıldığını ifade ettiği Hansard metninin okunması, başvurucuya cezai 

bir fiilin şüphelisi olduğunu açık ve tereddütsüz biçimde göstermiştir
60

.  

Funke davasında, gümrük yetkililerinin başvurucu Funke’nin “yurtdışındaki 

malvarlığının ayrıntılarını” tespit etmek üzere evine giderek yaptığı aramanın “suç 

isnadı” olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır
61

.  

Bu kararlar bir arada değerlendirildiğinde, İHAM’ın, tarhiyata esas olacak 

verginin saptanması ve cezai olayların ortaya çıkarılmasının ayrı ayrı hukuksal 

araçlarla gerçekleştiği durumlarda cezaya ilişkin sürecin başlangıç tarihinin isnad 

tarihi olarak ele alındığı (bkz. King davası, Georgiou davası); her iki uygulamanın 

aynı hukuksal araçla ve aynı süreçte gerçekleştiği durumlarda ise bu sürecin 

başlangıcının esas alındığı (bkz. Hooze, Vastberga, J.B., Janosevic davaları) 

anlaşılmaktadır.  

                                                           
58

  YALTI, Haklar, s.110; Mah.K., J.B./İsviçre, 31827/96, 03.05.2001. Bu karar “susma hakkı” 

bağlamında ayrıca incelenecektir. 
59

   Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic/İsveç, 36985/97, 21.05.2003, para.79-82. 
60

   King/Birleşik Krallık, 13881/02, 17.02.2004. 
61

   YALTI, Haklar, s.106-113. 
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Bu bağlamda İHAM’ın, “cezai” sonuçlar doğuran/doğurabilen vergisel 

araştırmalar bakımından, adil yargılanma hakkının idari aşamaya ilişkin güvencelerin 

uygulanmasını da kapsamına aldığını kabul edilmelidir. Zira söz konusu vergisel 

araştırma sırasında yürütülen işlemin “suç isnadı” niteliğinde kabul edilmesi halinde, 

hakkında işlem yürütülen kişiye maddede sayılan güvencelerin sağlanmış olması 

gerekmektedir. 

Türk vergi hukukunda, VUK 364’e göre, vergi cezalarını gerektiren olaylar 

vergi dairelerince veya yoklamaya ve vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından 

tespit olunur. Vergi idaresi yükümlülerin vergi yasalarına uyup uymadıklarını 

denetleme işlevini, yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama şeklinde sıralanan 

hukuksal olanakları kullanarak yerine getirir
62

. 

Bu hukuksal araçlar ile hem vergiyi doğuran olayı ve yükümlülüğe etkili 

olayları ortaya çıkarmak, ödenmesi gereken vergiyi saptamak; hem de cezai olayların 

ortaya çıkarılması, araştırılması ve delil toplanması sağlanır. Diğer bir deyişle, 

ödenmesi gereken verginin saptanması ile cezai olayların ortaya çıkarılması aynı 

hukuksal araçlarla, aynı süreçte gerçekleşmektedir. Ayrıca, vergi denetiminin 

niteliğinin ve amacının idari kolluktan ziyade adli kolluk görevine yaklaştığı da 

söylenmelidir
63

. Hapis cezası uygulanan kaçakçılık suçunda uygulanan kovuşturma 

(takip) şartı (VUK, 367) da bu değerlendirmeyi desteklemektedir
64

.  

Bu durumda, vergi idaresine tanınan yoklama (VUK, m.127 vd.), inceleme 

(VUK m.134 vd.), arama (VUK m.142 vd.) ve bilgi toplama (VUK m.148 vd.) 

yetkisi çerçevesinde, yükümlüyü veya ceza sorumlusunu şüphe altına sokan her türlü 

işlem isnad mahiyeti taşır
65

. 
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  YALTI, Haklar, s.113. 
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  YALTI, Haklar, s.113. 
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 YALTI, Haklar, s.113. 



445 

 

Böylece vergi yükümlüsünün yargılama başlamadan önce, söz konusu 

denetim süreçlerinde de adil yargılanma hakkının içeriğini oluşturan güvencelere 

sahip olduğu söylenebilecektir
66

. 

Sonuç olarak adil yargılanma hakkının bütünleyicisi olarak “adil işleme tabi 

olma ilkesi” de karşımıza çıkmaktadır
67

. 

Diğer yandan idari işleme karşı başvurulan idari yollar bakımından, 6’ıncı 

maddede belirtilen güvencelerin karşılanmasına gerek olmadığı belirtilmektedir. 

İHAM’a göre, vergi idaresinin idari bir organ olması nedeniyle 6’ıncı maddedeki bir 

yargı yeri için gerekli olan özellikleri taşımasının gerekli olduğu 

söylenemeyecektir
68

. Önemli olan idari kararın her yönden yargısal denetimini 

yapabilecek bir yargı organına etkili başvuruda bulunulabilmesidir. Yani başvuru 

hakkının kağıt üzerinde, teorik olarak yer alması yeterli olmayıp, uygulanabilir ve 

etkili olması gerekir
69

. 

Buna karşın, idari süreçte yapılan hukuka aykırılık ya da ihmallerin vergi 

yükümlüsünün etkili başvuru hakkını olumsuz olarak etkilediği durumlarda da adil 

yargılanma hakkının ihlali söz konusu olacaktır. 

Örneğin, İsveç vergi hukukunda idari işleme karşı dava açılması halinde, 

istisnai durumlar dışında, davanın görülmesi için öncelikle vergi idaresinin kararını 

gözden geçirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla idarenin kararını gözden geçirmesi 

mahkemenin yargılama yapması bakımından bir ön koşul olarak düzenlenmiştir
70

. 

Vergi idaresinin kararını gözden geçirmekte neredeyse üç yıl geciktiği süreçte vergi 

yükümlüsü üzerinde koruma önlemleri uygulanmış ve nihayet başvurucu vergi 

borcunu ödeyememekten dolayı iflas etmiştir. Olayda bu gecikmeyi haklı kılan 

nedenler de bulunmamaktadır (para.89). Aksine, İHAM, vergi idaresinin somut 

olayın koşullarını da dikkate alarak daha hızlı karar vermesi gerektiğini belirtmiştir 

(para.90). Vergi idaresinin kararı gözden geçirmekte gecikmesi, başvurucunun yargı 
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 YALTI, Haklar, s.110. 
67

 KAŞIKÇI, a.g.e., s.48. 
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 Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic/İsveç, 36985/97, para.93; Janosevic/İsveç, para.81. 
69

 Janosevic/İsveç, para.82. 
70

   Janosevic/İsveç, para.84. 
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yoluna etkili başvuru yapmasını, bu bağlamda yürütmenin durdurulması talebinde 

bulunmasını engellemiştir. Sözleşme’nin 6/1.maddesi ihlal edilmiştir (para.90) 

Görüldüğü üzere, idarenin kararını gözden geçirmesi başvuru hakkının 

önkoşulu olduğundan, bu aşamada yapılan ihmal mahkemeye etkili başvuru 

kapsamında adil yargılanma hakkını ihlal etmiştir. 

4.1.2. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ 

4.1.2.1. ANLAM VE KAPSAM 

Hak kavramı, yalnızca hak sahibi olmayı değil, bunun yanında haktan 

yararlanma unsurunu da kapsamına aldığından, bir hak ancak hak sahibi o haktan 

yoksun kalmamışsa ve hak sahibini o haktan yoksun bırakma olanağı yoksa yerine 

getirilmiş sayılacaktır
71

. Hukukun üstünlüğü ilkesinin gerektirdiği bu anlayış, hak 

aramayı ve savunmayı kutsal addeden, yasa devleti evresini geride bırakmış bir 

hukuk devletinde içtenlikle benimsenip uygulanır
72

.  

Temel hak ve özgürlüklerin ulusal mekanizmalar aracılığıyla güçlendirilip 

geliştirilmesinde temel işlev yasama organlarına düşerken; koruma amacında temel 

görev yargı organlarına aittir
73

.  

Her ne kadar yargı organlarının yetki sınırları yasama organlarının tekelinde 

ise de bugün yargı organlarının aktifliği teorisinin ve insan haklarını geliştirmeyi 

amaçlayan yorum metodunun, hakların korunması alanında etkin rol oynadığı 

bilinmektedir
74

. Bunun için ise öncelikle yargı organlarının bağımsız olmaları ve 

işlevlerini yerine getirmeleri aranır
75

. 
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  Henry SHUE, Temel Hakların Evrenselliği, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri (Uluslararası 

Seminer), Ankara 1982, s.25. 
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  Yekta Güngör ÖZDEN, Hukukun Üstünlüğüne Saygı, Bilgi, İstanbul 1990, s.107. 
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Dergisi, 2002/2, s.(189-) s.189. 
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Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının aracı, hak arama özgürlüğüdür. 

Nitekim T.C. Anayasası’nın “temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı 40’ıncı 

maddesinin ilk fıkrasına göre “Anayasa ile tanınmış hak ve özgürlükleri ihlal edilen 

herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme 

sahiptir.” Aynı maddenin ikinci (ek) fıkrasında da devletin işlemlerinde, ilgili 

kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek 

zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Anayasa’nın “hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesinin ilk fıkrasına göre, 

“Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 

davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” 

Maddenin ikinci fıkrasında ise hiçbir mahkemenin görev ve yetkisi içindeki davaya 

bakmaktan kaçınamayacağı belirtilmiştir.  

Hukuk devletinin egemen olduğu toplumlarda kişilerin en önemli temel hak 

ve özgürlüklerinden biri olan hak arama özgürlüğü, iddia ve savunmayı kapsayan bir 

kavramdır. Davada tarafların ve hatta dava ile ilgili üçüncü kişilerin iddia ve 

savunma haklarını fiilen kullanabilmeleri ise kendilerine ispat hakkı
76

 tanınmasıyla 

sağlanabilir
77

. Diğer yönden bakıldığında ispat hakkının dayanağı ve varlığının ön 

şartı hak arama özgürlüğüdür. 

Anayasa’da herkese; adaleti bulma, hakkı olanı elde etme ve haksızlığı 

giderme imkânı sağlanmış, böylece kişilerin hukuki güvenlikleri etkin bir koruma 

mekanizmasına kavuşturulmuştur
78

. 

Anayasa’nın 36’ıncı maddesinde iddia ve savunma hakkı “yargı aşamasına” 

özgülenmiştir. Ne var ki hak arama özgürlüğüne sahip kişi idari makamlar nezdinde 

                                                           
76

  Anayasa’nın 39’uncu maddesinde yer alan “ispat hakkı” başlıklı düzenleme ise çalışmamızda yer 

alan “ispat hakkı”ndan farklı bir hususa ilişkindir. Bu düzenlemeye göre kamu görev ve 

hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılan 

isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında sanığın isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahip 

olduğu hükme bağlanmıştır. Bunun dışındaki hallerde ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan 

fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata 

razı olmasına bağlıdır. 
77

  KURU, ARSLAN, YILMAZ, a.g.e, s.359; ATALAY, agm, s.453. 
78

  AYM, E.2012/107, K.2013/90, 10.7.2013. 
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de iddia ve savunmada bulunabilir. Keza, kişi kendisini kolluk, disiplin kurulu gibi 

idari makamlar önünde de savunma ihtiyacı duyabilir. Bu itibarla, iddia ve savunma 

hakkına Anayasa’yla getirilen bu sınırlama bir görüşe göre yerinde olmamıştır
79

. 

Gerçekten hak arama, sadece davacı ve davalı olmak yoluyla olmaz; idari 

mercilere başvurarak da hak aranabilir. İdari mercilere başvurmak kişilerin dilekçe 

haklarını kullanmaları anlamına gelir. Nitekim Anayasa’nın dilekçe hakkına ilişkin 

74’üncü maddesi de “idari başvuru” ve “siyasi başvuru” ya ilişkindir
80

.   

Hak arama özgürlüğü, yalnızca adil yargılanma hakkının değil, genel olarak 

pozitif hukukça tanınmış tüm hakların ön koşulu ve usulȋ güvencesi olarak anlaşılır. 

Bu özgürlük, başvuru hakkı ve başvuru yollarının tanınmasıyla kullanılır
81

. Hak 

arama özgürlüğünün varlığının kabul edilebilmesi için gerekli şart, adil yargılanma 

ilkesinin gereklerini karşılayan unsurlara sahip bir yargı organına etkili başvuru 

hakkıdır. Yargı yerine ulaşma hakkının hukuken var olması gerekli olmakla birlikte 

yeterli değildir. Bu yargı yerine yapılan başvurunun etkili olması da gerekir
82

.  

İHAS’ın 13’üncü maddesine göre, “Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve 

özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu 

sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru 

yapabilme hakkına sahiptir.” 

Dolayısıyla yalnızca başvuru hakkının “teorik” olarak düzenlenmiş olması 

yeterli değildir, fiilen ve gerçekten mevcut olan, yani sonuç doğurabilir cinsten bir 

başvuru olmalıdır
83

.  

Anayasa’da yargısal başvuru hakkı 36’ıncı maddede, idari ve siyasal başvuru 

hakkı “dilekçe hakkı” başlığı ile 74.maddede düzenlenmiştir. Bunlar yanında 40’ıncı 

maddede başvuru makamı bakımından genel bir hüküm içerir: “Anayasa ile tanınmış 
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   Faruk EREM, “Anayasa ve Savunma Hakkı”, ABD, Yıl 1963, Sayı 1, s.183. 
80

  Servet ARMAĞAN, “Hak Arama Hürriyeti ve Ona Bağlı Müesseseler”, Prof. Dr. Sahir Erman 

Armağanı, İstanbul, İÜHF Yayınları, 2000, s.38. 
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   KABOĞLU, a.g.e., s.95. 
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   DİNÇ, a.g.e., s.36. 
83

   KABOĞLU, a.g.e,  s.96. 
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hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma 

imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.” (m.40/1).  

Her üç maddede de hakkın sınırlanmadığı tespit edilmektedir
84

. Bir görüşe 

göre, 36’ıncı maddede, hak arama özgürlüğünün ancak “meşru vasıta ve yollardan 

faydalanarak” hak aramayı kapsadığı yönünde bir sınırlama getirilmiştir
85

. 

Kanımızca burada yalnızca başvuru hakkının kullanım biçimine ilişkin 

hüküm getirilmiştir. Yargısal başvuru hakkı “meşru vasıta” ile dilekçe hakkı ise 

“yazılı” olarak kullanılır.  

4.1.2.2. VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN HAK ARAMA 

ÖZGÜRLÜĞÜ 

4.1.2.2.1. Anlam ve Kapsam 

Vergi hukukunda kişilerin hak ve/veya menfaatlerine bir işlem ya da eylem 

yoluyla müdahale edenin idare olması, hak arama özgürlüğünün gölgede kalmasına 

hukuki bir gerekçe olamaz. Bunun ötesinde, idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal 

denetimine ilişkin güvence Anayasa’da ayrıca ve özel olarak düzenlenmiştir. 

Anayasa’nın 125’inci maddesinde “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 

yargı yolu açıktır” hükmüne yer verilerek
*
, bu yargısal denetimin “idari eylem ve 

işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı” olduğu vurgulanmıştır.  

Vergi yükümlüsünün hak arama özgürlüğünü meşru vasıta ve yollarla 

kullanması gereğine, dava açma hakkının ancak İYUK’ta öngörülen dava türleriyle 

sınırlı olması örnek gösterilebilir. Örneğin, yükümlü şirkete yapılan ek gümrük 

vergisi tarhiyatı vergi mahkemesince terkin edilmiş olmasına rağmen aynı vergi 

borcu için şirkete gönderilen ödeme emrine süresi içinde itiraz edilmediğinden 

kesinleşmesi sonucunda, ödeme emrinin tahsil edildiği takdirde istirdatı talebiyle 

                                                           
84

  KABOĞLU, a.g.e., s.96. 
85

  ÖZBUDUN, a.g.e.,  s.102. 
*
  Bu kuralın istisnası ise aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince “Cumhurbaşkanının tek başına 

yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararlarının” yargı denetimi dışında olmasıdır. 
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açılan davanın reddedilmesi, İYUK’ta böyle bir dava türü yer almadığından hukuka 

uygun bulunmuştur
86

.  

Hak arama özgürlüğü gereğince yükümlünün, idarenin işleminin/eyleminin 

hukuka aykırı olduğunu ispatlaması için bu yöndeki savunmasını dava açarak ve 

“meşru” vasıta ve yollardan yararlanarak ortaya koyabilmesi gerekir.  

Geçmişte hukuk âlimleri davayı, hakkın mahkeme önünde kullanılması 

olarak kabul etmişler, davanın haktan ayrı bir hak veya yetki olabileceği hususu 

üzerinde fazla durmamışlardır
87

.   

Oysa böyle bir kabul faydalı değil, zararlıdır. Nitekim bu kabul, kişiyi hak 

sahibinin maruz kaldığı ihlale karşı dava açmamasını, hakkından vazgeçmek olarak 

değerlendirmeye götürebilir. Oysa bu doğru değildir. Kişi, dava açarken 

karşılaşabileceği zorlukları, davayı kaybedebilme ihtimalinin doğuracağı sonuçları, 

üçüncü şahısların menfaatlerini ya da üçüncü şahısların menfaatlerini ortadan 

kaldırmayı düşünerek de dava hakkını kullanmayabilir
88

. Örneğin vergi 

yükümlüsünün dava hakkını kullanmak yerine, uzlaşma ya da hata düzeltme gibi 

idari yollara başvurması mümkün olabilecektir. Dava açmayıp, uzlaşmaya başvuran 

yükümlünün, uzlaşmaya varılamaması nedeniyle dava açması halinde, daha önce 

uzlaşmaya başvurmuş olması, alacağın hukuka aykırı olduğunu savunma hakkından 

vazgeçtiği gibi bir yaklaşıma sebebiyet veremez. Zira yükümlünün seçimlik bir hakkı 

mevcut olup, çeşitli nedenlerle dava hakkını kullanmak yerine, uzlaşmayı tercih 

etmiş olması mümkündür. 

 “Yargı denetimi unsuru, hukuk devleti ilkesinin diğer unsurlarının 

güvencesini oluşturan temel unsurdur.  Çünkü insan haklarına saygılı olmayan ve 

davranışlarında hukuk ve Anayasa’ya uymayan bir yönetimi bu tutumundan caydıran 
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  Dnş.7.D., E.1988/1903, K.1991/3621, 31.12.1991. 
87

  Bu görüşler için bkz. Mustafa Reşit BELGESAY, Dava Teorisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları 

No.208, İstanbul, 1943, s.8, 9. 
88

  BELGESAY, Dava Teorisi, s.11. 
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ve onu meşruluk ve hukukilik sınırı içinde kalmak zorunda bırakan güç yargı 

denetimi gücü ve yetkisidir
89

.  

Hatta idari yargılama yargıcı kamu makamları ile kişiler arasındaki 

ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, “yasallık ilkesinin bekçisi” ve 

“özgürlüklerin güvencesi” olarak nitelendirilmektedir
90

. 

Vergisel işlem ve eylemler hak arama özgürlükleri çerçevesinde vergi 

yükümlüleri tarafından dava konusu yapılabilir. Buna ilişkin yargılama sürecinde 

yükümlü ve idare, iddia ve savunma ile savunmalarında ispat hakkına sahiptirler.  

Karşılaştırmalı vergi hukukunda da genel itibarıyla tüm ülkelerde vergi 

yükümlüleri vergi idaresinin kendi aleyhine yürüttüğü işleme karşı dava açma 

hakkına sahiptir. Ancak vergi davalarını gören mercilerin uyguladıkları usuller 

bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır
91

.  

Fransa’da vergi davaları iki farklı yargı sisteminde görülmektedir. Gelir 

üzerinden alınan vergilere ve işlemler üzerinden alınan vergilere ilişkin yargılamalar 

nihai olarak, en yüksek idari yargı yeri olan Conseil D’Etat önünde 

çözümlenmektedir. Tescil işlemleri üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan 

vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ise en yüksek hukuk yargı yeri olan 

Cour de Cassation’da görülmektedir. Bu iki yargı sisteminin birbirinden ayrı tarihi 

gelişimleri, hukuk kültürlerinin bulunması, yine birbirinden ayrı yorum 

yöntemlerinin benimsenmesine yol açmıştır. Aynı yasa hükmü, bu iki yargı yeri 

tarafından farklı yorumlanabilmektedir
92

.  

Almanya, vergi yargısı bakımından güçlü bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem, 

vergi yargısı bakımından özel olarak getirilmiş olup; ilk derece aşamasını ve temyiz 

aşamasını kapsamına almaktadır. Vergi hukuku konusunda uzman kişiler olan 

yargıçlar, dava konusu olayların araştırılmasında ve soruşturulmasında aktif rol 
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  AYM.E.1976/1, K.1976/28, 25.05.1976. 
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  THURONYİ, a.g.e, s.215. 



452 

 

oynamaktadır
93

. Federal Vergi Mahkemesi (Bundesfinanzhof) tarafından verilen 

kararlara karşı kanun yollarına başvurulması kural olarak mümkün değildir. Diğer 

yandan, anayasal aykırılıklar bakımından “anayasa şikayeti” yoluyla Anayasa 

Mahkemesi’ne başvurulabilmektedir
94

.  

Birleşik Kralık’ta ise kendine özgü bir sistem mevcuttur. İlk aşamada, 

“General Commissioners” ve “Special Commissioners” adı verilen kurullar 

tarafından inceleme yapılır. İkinci aşamada olağan mahkemeler bulunmaktadır. Bu 

mahkemelere vergi idaresinin işlem ya da eyleminin orantısız, haksız ya da usule 

aykırı olduğu gerekçeleriyle de dava açılabilir
95

.   

Vergi yargılaması sisteminde 2009 tarihinden itibaren geçerli olan çeşitli 

değişiklikler yapılmıştır. 2007 tarihli “The Tribunals, Courts and Enforcement Act” 

bu değişikliklerin çerçevesini oluşturmaktadır
96

. Vergi yükümlüsü vergi idaresinin 

beyannamesinde yaptığı değişikliğe ilişkin talebinin reddine karşı dava açabilir. 

Benzer şekilde, beyanına dayanmayan bir tarhiyata karşı da dava açabilir
97

.  

Dava “General Commissioners”’ ya da daha uzman kişilerden oluşan 

“Special Commisioners”da açılabilir. Davanın bu organlardan hangisinde açılacağı 

yasa ile düzenlenebilir, aksi halde yükümlünün seçimlik hakkı vardır. “ General 

Commissioners” daha ucuz ve çabuk yargılama yaparken, “Special Commissioners” 

daha uzman kişilerden oluşan, karmaşık bir davanın çözümlenmesine daha fazla 

zaman harcayan ve özellikle kazancın beyan dışı bırakıldığı iddiasına ilişkin 

uyuşmazlıklarda vergi idaresinden daha fazla delil gösterilmesini talep etmesiyle 

bilinen bir organdır. Vergi yükümlüsünün seçim hakkı bulunsa da, bu seçim General 

Commissioners’ın denetimine tabidir. General Commissioners, davayı, onayının 

bulunması halinde ve dava karmaşık nitelikliyse ya da çok zaman alıyorsa Special 

Commissioners’a gönderebilir. 
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   Dieter BİRK, “Tax Protection Procedure in Germany”,Taxpayer Protection, 1998, s. 55, 58. 
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   THURONYİ, a.g.e, s.216. 
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Bu kararlara karşı yüksek mahkemeye (High Court) ancak hukuki sorunlar 

bakımından itiraz edilebilir (TMA 1970, s.56) Special Commissioners tarafından 

verilen kararlara karşı doğrudan temyiz mahkemesine (Court of Appeal) da 

başvurulabilir (TMA 1970, s.56A(2)
98

.  

ABD’de vergisel uyuşmazlıklar üç farklı mahkemede görülmektedir. U.S. 

Tax Court vergi uzmanlarının görev aldığı uzman mahkemedir. Bir diğeri ise federal 

bölge mahkemeleridir (federal district courts). Vergi mahkemelerinde dava 

açabilmek için yükümlünün dava konusu vergiyi ödemesi gerekmezken, bölge 

mahkemelerinde önceden vergi borcunun ödenmesi gerekmektedir. Bir diğer 

alternatif ise önceden vergi borcunu ödeyerek Claims Court denilen mahkemelere 

dava açmaktır
99

.  

Karşılaştırmalı hukuk bakımından, vergi yükümlülerinin yargısal aşamadaki 

başarılarını gösteren bir istatistik bulunmasa da bazı çarpıcı örnekler mevcuttur. 

Örneğin Japonya’da yükümlülerin başarısının oldukça düşük oranlı olduğu 

bilinmektedir
100

. Bu istatistiklerin şüphesiz ülkeden ülkeye değişebilecek olan genel 

yargılama kültürünün ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir
101

.   

Savunma hakkı, dava aşamasından önce; idari işlemin muhatabının kendisine 

yöneltilen iddia konusunda ön bilgi almasını, bundan hareketle kendi açıklamalarını 

ve haklılık savlarını sunabilme olanağını ifade eder
102

. İdari başvuru yollarının 

tanınması savunma haklarına saygı kapsamında değerlendirilir
103

.  

İHAS, dava açma, iddia ve savunma haklarını adil yargılanma hakkı (İHAS 

m.6) ve etkili başvuru hakkı (İHAS m.13) kenar başlıkları altında birbirini 

tamamlayan temel haklar olarak düzenlemiştir. İHAM Büyük Dairesi tarafından 

verilen ve içtihat haline dönüşmüş olan Pellegrin kararına göre; İHAS m. 6 

kapsamında bir inceleme yapılabilmesi için; bir yargı yerine başvuru hakkı 

                                                           
98

  MUNDAY, a.g.e, s.80. 
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kapsamında bulunan bir konunun bulunması gerektiği, böyle bir yargı yerine başvuru 

hakkının iç hukukta yeterli güvenceye kavuşturulmamış olması halinde ise İHAS 

m.13 açısından konunun inceleneceği belirtilmiştir
104

.  

Sözleşme’nin 34’üncü maddesine göre Sözleşmeci Devletler “…bu hakkın 

etkin bir biçimde kullanılmasına hiçbir nedenle engel olmama…” yükümlülüğünü 

üstlenmiş bulunmaktadırlar. İHAM’ne bireysel başvuru yolu da hak arama yolları 

arasında yer almaktadır. Bireysel başvuru yolunun etkili olup olmadığı, ayrı bir 

çalışma konusudur. 

4.1.2.2.2. Hakkın Sınırlandırılması ve Sınırlandırmanın Sınırı 

4.1.2.2.2.1. Hakkın Sınırlandırılması 

Gerek İHAS gerekse T.C. Anayasası temel hak ve özgürlükleri sınırsız 

biçimde düzenlememiştir. Gerçekten, temel hak ve özgürlüklerin bireyler tarafından 

kullanılabilir hale gelmesi için, yasayla düzenlenmesi ve bazen de sınırlanması 

gerekmektedir. Bunun da ötesinde, kısmen veya tamamen durdurulması, bazı 

hallerde de özüne dokunulması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca temel hak ve 

özgürlüklerin bireyler tarafından kötüye kullanılmaması da beklenmektedir. 

Bu husus T.C. Anayasa Mahkemesi’nce şu şekilde açıklanmıştır: 

“Temel hak ve özgürlüklerin soyut kavramlar olmaktan çıkarılıp yaşama 

geçirilmesi, kullanılabilir duruma getirilerek kişi yönünden  uygulama değeri 

taşıması için sınırlarının belirlenmesi, kullanma yol ve yöntemlerinin açıklanması 

gerekir…Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 

özgürlüklerinin özüne dokunan kısıtlamalar, nedeni ne olursa olsun, demokratik 

toplum düzeninin gerekleri ile uyum içinde sayılamaz. Özgürlüklerin yalnızca ne 

ölçüde sınırlandığı değil, sınırlama nedenleri, yöntemleri, bu konudaki yargısal 

denetim olanakları “demokratik toplum düzeni” kavramı içinde değerlendirilmelidir. 

Özgürlükler, ancak, demokratik toplum düzeninin gerektirdiği ölçüde istisnai olarak 

                                                           
104

  TEZCAN, a.g.m., s.66. 
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sınırlanabilir. Demokratik hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun, 

sınırlamalar, belli bir özgürlüğün kullanılmasını tümüyle ortadan kaldıracak düzeyde 

olmamalıdır.
105

”  

Yasakoyucu tarafından bir temel hakkın düzenlenmesi ile özüne dokunulması 

arasında kalan her müdahale, “sınırlama” niteliğindedir
106

. Temel hak ve özgürlükler, 

Anayasa’nın 13.maddesine göre “…Anayasanın sözüne ruhuna uygun olarak kanunla 

sınırlanabilir.” Şu halde temel hak ve özgürlükleri sınırlamaya yetkili makam yasama 

organıdır. 

Belirtmek gerekir ki temel hak ve özgürlükler ancak Anayasa’da sayılmış ve 

gösterilmiş sınırlama sebepleri ile sınırlanabilirlerdi. Anayasa’nın 13.maddesinde 

sayılan genel sınırlama sebeplerinin, geniş yoruma elverişli kavramlar olmaları 

sebebiyle, özel sınırlama sebeplerini gerektirmeyecek kadar kapsamlı olduğu, bu 

maddeye hiçbir şekilde sokulamayan bir sınırlama sebebinin bulunmasının güç 

olacağı ileri sürülmüştür
107

.  

Nitekim Anayasa’da 3.10.2001 tarihli 4709 Sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle 13.maddedeki genel sınırlama nedenleri metinden çıkarılmış
108

 ve her 

temel hak ve özgürlüğün çerçevesi içerisinde öngörülmüş olan konuya özgü 

düzenlemeler yapılmıştır
109

. Bundan böyle temel hak ve özgürlüklerin, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 

olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği kabul edilmiştir. Bu sınırlamalar, 

Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin 

gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”  

                                                           
105

  AYM. E.87/26, K.88/8, 19.04.1988. 
106

  BİLGEN, a.g.e, s.67. 
107

  BİLGEN, a.g.e, s.73. 
108

 1982 Anayasası’nın 13’üncü maddesindeki düzenlemede yapılan değişiklikten önce yer alan genel 

sebeplerden birinin ya da birkaçının belli bir hak ve özgürlük konusunda uygulanabilmesi için, o 

hakka ait özel maddede ayrıca belirtilmelerine gerek yoktu. Eğer herhangi bir hak ve özgürlüğe ait 

bulunan maddede böyle “özel” bir sebep gösterilmemişse, o hak ve özgürlük yalnızca genel 

sınırlama sebeplerine dayanılarak sınırlanabileceği kabul edilmekteydi (ÖZBUDUN, a.g.e., s.101). 
109

 Ülkü AZRAK, “Türk Hukuku’nda Temel Hak ve Özgürlüklerden Kaynaklanan Sınırlar”, s.(96-

105), BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.97. 
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Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde verdiği bir kararda, 

anayasal sınır halinde hakkın özü kavramının da geçerli olmayacağını kabul etmiştir: 

“Anayasa’nın 11’inci maddesi uyarınca temel bir hakkın ve özgürlüğün özüne 

dokunulamayacağı ilkesi, temel hak ve özgürlüklere yalnızca yasalarca konulacak 

sınırlandırmalar için söz konusu olduğundan Anayasanın öngördüğü bir temel hak ve 

özgürlüğün yine Anayasaca sınırlandırılması durumunda Anayasanın 11’inci 

maddesinin uygulanma yeri olamaz”
110

. 

Oysa hakkın özüne dokunulması, haktan yoksun bırakma ya da kullanımını 

ciddi surette güçleştirme veya etkisini ortadan kaldırma anlamına geleceğinden, 

Anayasa hükümleriyle dahi haktan yoksun bırakmaya göz yumulması kabul 

edilemez
111

. 

Kanımızca, diğer temel hak ve özgürlüklerin de korunmasını ve ileri 

sürülmesini sağlayan hak arama özgürlüğü mümkün olduğunca kısıtsız biçimde 

kullanılabilmelidir.  

Devletler, yargılamanın adil kabul edilebilmesi için, bireylerin savunma 

haklarını güvence altına alma konusunda çaba göstermeli ve bu hakları sınırlayan 

herhangi bir işlem ancak kesinlikle gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır. Bu 

sınırlamalar içinde daha az sınırlayıcı bir işlem yeterli ise onun uygulanması yoluna 

gidilmelidir
112

.  

Bu bağlamda hukuk devletinde yasakoyucu, ispat usullerinin belirlenmesi 

konusunda takdir yetkisine sahiptir. Ancak belirlenen usul kurallarının, Anayasa’nın 

temel ilkelerine, özellikle 36. maddesinde ve İHAS’ın 6’ıncı maddesinde öngördüğü 

güvencelere aykırılık taşımaması gerekmektedir. 

                                                           
110

  AYM., E.1969/31, K.1971/3, 12.1.1971;  ÖZBUDUN, a.g.e.,  s.103. 
111

 AYM. E.1962/208, K.1963/1, 04.01.1963; ÖZBUDUN, a.g.e.,  s.103. Anayasa Mahkemesi’nin bir 

diğer kararına göre, bir hakkın veya hürriyetin kullanılmasını “açıkça yasaklayıcı veya örtülü bir 

şekilde yapılamaz hale koyucu veya ciddi surette güçleştirici ve amacına ulaşmasını önleyici ve 

etkisini ortadan kaldırıcı nitelikteki kanuni sınırlamalar, o hakkın özüne dokunur.  
112

  GÖKPINAR, a.g.e., s.94. 
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Dolayısıyla gerek Anayasal gerek yasal olarak getirilen sınırlamalar 

Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan güvencelere aykırı olamaz. Anayasa’nın 13. 

maddesine göre ise temel hak ve özgürlüklere yönelik sınırlamalar, demokratik 

toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 

olamayacağı gibi, hak ve özgürlüklerin özlerine de dokunamaz”
113

.  

Temel hak ve özgürlükler ancak Anayasa’da belirtilen koşullarla 

sınırlanabilirler. Bu koşullardan ilki, sınırlamanın ancak “yasayla” yapılabilmesidir. 

İdarenin düzenleyici işlemleri ya da yargı kararları ile özgürlüklerin sınırlanması 

mümkün değildir. Sınırlama “Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun olmalı, 

Anayasa’nın ilgili maddesinde o özgürlük için öngörülmüş sınırlama sebeplerine 

dayanmalıdır. Sınırlamada başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye 

elverişli olması, aracın sınırlama amacı açısından gerekli olması ve araçla amacın 

orantılı bulunması gerekir. Bir diğer temel koşul ise, sınırlamanın demokratik toplum 

düzeninin gereklerine aykırı olmamasıdır. 

İHAM da, yargı yerine ulaşma hakkını mutlak bir hak olarak görmemekte, 

bireyin ve toplumun yararı için zaman ve yer açısından kısıtlanabileceğini kabul 

etmekte, ancak bu kısıtlamaların hakkın özünü ortadan kaldırmaması ve Sözleşme’de 

yer alan diğer haklarla çelişmemesi gerektiğini belirtmektedir
114

. 

Ayrıca sınırlandırmanın meşru bir amaç gütmesi ve sınırlandırmanın amacı 

ile aracı arasında makul bir orantı bulunması gerekmektedir
115

. 

Yargı denetiminin etkili ve verimli olabilmesi için, yürütme organının bütün 

işlemlerini kapsaması ve yargı yolunun açıklığının görünüşte değil gerçekte olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla hak arama özgürlüğü görünüşte mevcut olsa dahi 

başvurunun “etkili” olmasını engelleyen, yani öze ilişkin tüm kısıtlamalar bu 

özgürlüğü ihlal edecektir. 
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  AYM, E.2012/20, K.2012/132, 27.9.2012. 
114

  Golder/İngiltere, 4451/70, 21.02.1975; Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic/İsveç, 36985/97, 

para.92. 
115

  Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic/İsveç, 36985/97, para.92. 
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İddia ve savunma hakkı, Anayasa’ya ve evrensel kurallara aykırı, anti 

demokratik nitelikte hiçbir düzenlemeyle sınırlanmamalı, aksine bu hakkın 

kullanılması, olabildiğince kolaylaştırılarak, olumlu ya da olumsuz sonuç almayı 

geciktiren, güçleştiren engeller kaldırılmalıdır. Aksine yararsız ve anti demokratik 

yeni koşullarla sınırlama getirilmesi, Anayasa’nın özüne, ruhuna, hukuk devleti 

ilkesine, adalet kavramına aykırıdır. 

Demek oluyor ki hak arama özgürlüğü yasa koyucu tarafından çeşitli usulȋ 

koşullara bağlanabilir. Ancak bu koşullar hakkın özüne dokunan, ölçüsüz bir 

müdahale teşkil etmemelidir.  

Aşağıda Türk hukukunda vergi yükümlüsünün hak arama özgürlüğüne çeşitli 

açılardan yapılmış olan sınırlandırma örnekleri verilecek ve bu durumların hakkın 

özünü ortadan kaldıran, ölçüsüz müdahaleler olup olmadığı, yani sınırlandırmanın 

sınırına uygun olup olmadığı değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

4.1.2.2.2.2.1. Mali Yükümlerle Sınırlandırma 

Hak arama yolunun/başvurunun harca bağlanması hak arama özgürlüğünü 

sınırlayan, ancak başlı başına hak sahibini haktan yoksun kılmadığı kabul edilen bir 

müdahaledir. Anayasa Mahkemesi’ne göre, “harç, kamu kurum ve kuruluşlarının 

sunduğu hizmetlerden yararlananlardan, bu yararlanmaları karşılığı alınan bedel 

olduğundan; Anayasa’da aksine bir hüküm olmadıkça, herhangi bir yargı 

hizmetinden harç alınıp alınmayacağı konusunda yasakoyucunun takdir yetkisi 

bulunmaktadır... Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarında da belirtildiği üzere, 

yasakoyucunun yargı hizmetlerinin verilmesi karşılığında harç alınması biçiminde 

düzenleme yapma yetkisi bulunmakla birlikte, bu takdir yetkisinin Anayasa’nın 

36’ıncı maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkını ihlal etmemesi için ‘harcın 

miktarının makul olması’, ‘harcın alınmasında haklı bir amacın olması’, ‘ulaşılması 

istenen amaç ile harç miktarı arasında orantı olması’ ve ‘ödeme gücü olmayanlar 

bakımından etkili adli yardım sisteminin olması’ kriterlerine uygun şekilde 
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kullanılması gerekmektedir”
116

. Nitekim İHAM içtihatları da bu yöndedir
117

. Yani 

İHAM da başvurunun harca bağlanmasının tek başına Sözleşme’yi ihlal etmediğini 

kabul etmektedir. Zira iç hukuku yorumlamak ve uygulamak görevi ulusal 

mahkemelere aittir. Harç zorunluluğu getiren hüküm belirsiz ve öngörülemez 

olmadıkça ve başvurucu harcı ödeyememesi nedeniyle başvuru hakkından yoksun 

kılındığını iddia ve ispat edemedikçe bu durum tek başına yargılamanın adilliğine 

etki etmemektedir
118

.  

Harcın ölçüsüz miktarlara ulaşması ya da başvuru hakkının harç dışında ek 

mali yükümlere bağlanması sınırlandırmayı ölçüsüz kılabilecektir. 

Başvuru hakkının harç dışında birtakım ek mali yükümlere bağlanmasının 

örneklerine vergi yargılamasında rastlanmıştır: 

2464 sayılı Kanun'un 89. maddesinin (a) fıkrasına göre kendisinden 

harcamalara katılma payı istenilen gayrimenkul sahibinin dava açabilmesi için 

katılma paylarının yarısını önceden belediyelere ödemesi gerekmekteydi.  

Bu koşul, usul hukuku yönünden davanın esası hakkında inceleme 

yapılabilmesi için, yerine getirilmesi zorunlu bulunan olumlu bir dava şartı 

görünümündeydi
119

.  

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 89. maddesinin (a) bendinin son fıkrasında 

yer alan "Katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma paylarının yarısının 

önceden belediyelere ödenmesi gerekir" hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iki kez 

ileri sürülmüştür. 

İlk başvuru kararında, itiraz konusu kuralla harcamalara katılma paylarına 

karşı dava açabilmek için getirilen dava şartının, mali gücü yetersiz olanlar veya 

katılma payı yükümlüsü olmadığı halde bu payı ödemek zorunda bırakılanlar 
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  AYM., E.2012/60, K.2013/62, 22.05.2013. 
117

  Tolstoy-Miloslavsky/İngiltere, 18139/91, 13.06.1995; Bakan/Türkiye, 50939/99, 12.06.2007; 

Ülger/Türkiye, 25321/02, 26.06.2007. 
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  Rizhamadze/Gürcistan, 2745/03, 31.07.2007, para. 21; Stebnitskiy and 

Komfort/Ukrayna,10687/02, para.70. 
119

  AYMK, E.2001/5, K.2002/42, 28.3.2002. 
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bakımından hak arama özgürlüğünü kısıtladığı, iddia ve savunma hakkına sınırlama 

getiren bu hükmün Anayasa’nın 12., 13. ve 36. maddelerine aykırı olduğu öne 

sürülmüştür. 

İtiraz konusu kural Anayasa’nın “temel hak ve özgürlüklerinin niteliği” 

başlıklı 12.maddesi ile ilgili görülmemiş, 13. ve 36. maddelere ise aykırı 

bulunmamıştır. 

Zira Anayasa Mahkemesi’ne göre, itiraz konusu kural hak arama özgürlüğünü 

ortadan kaldırmamakta, sadece bu özgürlüğün kullanılabilmesi için “katılma 

paylarının yarısının önceden belediyelere ödenmesini” bir “ön şart” olarak 

belirlemektedir. Hak arama özgürlüğüne böyle bir sınırlama getirme zorunluluğu, 

“kamu yararı”nı korumak endişesinden kaynaklanmıştır. Katılma paylarının hatalı 

hesaplanmış olması her zaman mümkün olabilir. Ancak hiçbir sınırlama 

getirilmeksizin bu konuda dava açma olanağının tanınması, bakılacak dava sayısını 

son derece artıracağı gibi, katılma paylarının ödenmesini dava sonuçlanıncaya kadar 

geciktireceği için, belediyeleri finansman güçlüğü içine sokarak, başlamış projelerin 

tamamlanmasını da imkânsız kılacaktır. Böyle bir durumun “kamu yararı” açısından 

yaratacağı ciddi sakıncalar, izahı gerektirmeyecek kadar açıktır. Bir yasayla getirilen 

ve benzer durumdaki mülk sahiplerine objektif bir şekilde uygulanacak genel 

nitelikli bu sınırlama Anayasanın 13.maddesinde öngörülen ‘demokratik toplum 

düzeninin gereklerine’ aykırı bulunmamıştır
120

.  

Aynı kuralın Anayasa’ya aykırılığı iddiası tekrar Anayasa Mahkemesi önüne 

gelmiş, kural bu kez Anayasa’nın 36.maddesine aykırı görülerek iptal edilmiştir. İki 

karar arasındaki dikkat çeken bir farklılık, E.1987/19 no.lu yukarıdaki kararda, itiraz 
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  AYM, E.1987/19, 1987/31, 24.11.1987. 
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konusu kural 89.maddenin (a) fıkrasının son bendi olarak gösterilmişken
*
, E.2001/5 

sayılı kararda, (a) bendinin son fıkrası olarak
*
 gösterilmiş olmasıdır. 

Kararda, harcamalara katılma paylarına karşı dava açılmasına yönelik olarak 

söz konusu payın yarısının önceden ilgili belediyeye ödenmesi şartına bağlanarak 

sınırlama getirilmesinin, ilgili belediyelerin söz konusu gelirleri öncelikle tahsil 

ederek projelerini kısa sürede tamamlamaları ve bu konudaki dava sayısının 

azaltılarak mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi gibi kamu yararına yönelik 

nedenlere dayandırıldığı, önceki Karar’a benzer şekilde tespit edilmiştir
121

.  

Ancak Anayasa Mahkemesi yükümlülerin temel haklarından olan dava 

hakkına yönelik böyle bir sınırlandırmanın,  Anayasa'nın 13. maddesi gereğince 

yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde özel sınırlandırma nedeni bulunmasına 

bağlı olduğunu belirtmiştir. Oysa Anayasa'nın dava hakkının düzenlendiği 36. 

maddesinde bu hak bakımından özel bir sınırlama nedenine yer verilmemiştir. Bu 

nedenlerle, dava hakkının sınırlandırılması Anayasa'nın 36. maddesine aykırıdır. 

Diğer yandan, söz konusu kural Anayasa’nın idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerinin yargı denetimine tabi olduğu ilkesini düzenleyen 125.maddesine aykırı 

bulunmamıştır. Zira itiraz konusu kuralla harcamalara katılma paylarına karşı dava 

yolu kapatılmamakta, dava açılması belli bir koşula bağlanmaktadır. Bu durumda, 

dava hakkını ortadan kaldırmayan itiraz konusu kuralın Anayasa'nın 125. maddesine 

aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır”. 

Gerçekten de katılma paylarının dava konusu yapılabilmesi için kısmi ödeme 

şartı getirilmesi, hak arama özgürlüğünü ölçüsüz olarak sınırlandırmıştır. Özellikle 

harcamalara katılma payı nedeniyle belediyeler aleyhine dava açmak isteyen ve fakat 

mali gücü bu şartı yerine getirmeye müsait bulunmayanlar açısından bu sınırlama 

                                                           
*      

Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan 

işlerde bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin 

ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmibeş noksanı ile alınır. Ancak bu tür hizmet 

giderleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan 

rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz. 
*    

"Katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma paylarının yarısının önceden belediyelere 

ödenmesi gerekir." 
121

  AYM., E.2001/05, 2002/42, 28.03.2002. 
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ölçüsüz ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırıdır. Anayasa 

Mahkemesi’nin ilgili kurala ilişkin eski tarihli, 87/19 Esas No’lu kararında 

sınırlandırma kamu yararı açısından gerekli olması nedeniyle demokratik toplum 

düzeninin gereklerine aykırı bulunmamıştır. Ancak sınırlandırmanın demokratik 

toplum düzeninin gereklerine uygun, yani ölçülü olması için yalnızca kamu yararına 

uygun olması yeterli değildir; kamu yararı ile bireyin temel hak ve özgürlükleri (hak 

arama özgürlüğü) arasında adil bir denge kurulmuş olması gerekir.  

Bu da sınırlamanın amaca uygunluk bakımından gerekli, elverişli ve orantılı 

olmasını gerektirir. Sınırlandırmanın sınırı da gözetilmiş olmalı, yani sınırlandırma 

hakkın özünü ortadan kaldırmamalıdır. 

Anayasa Mahkemesi’nin oyçokluğuyla verdiği kararda, sınırlamayı kamu 

yararı açısından gerekli bulduğu belirtilmişti. Bunun gerekçesi, harcamalara katılma 

paylarına karşı belediyelere dava açılmasının sınırlanmaması halinde bakılacak dava 

sayısının son derece artacağı ve katılma paylarının ödenmesini dava sonuçlanıncaya 

kadar geciktireceği için, belediyeleri finansman güçlüğü içine sokarak, başlamış 

projelerin tamamlanmasını da imkânsız kılacağıdır. Oysa böyle bir durumda 

İYUK.m.27 gereğince dava açıldığında yürütme kendiliğinden durmakta 

olduğundan, hakkın kötüye kullanılması olasılığı, böyle bir düzenlemeyi haklı ve 

geçerli kılamaz. Zira karara ilişkin olarak Yekta Güngör ÖZDEN tarafından verilen 

Karşı Görüş’te belirtildiği üzere, bu durumda, yükümlülerin dava hakkının 

sınırlandırılması yerine, dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı yönünde 

bir kural getirilmesi mümkündür. Demokratik bir hukuk düzeninde, temel hak ve 

özgürlükleri sınırlamadan amaca ulaşmanın başka bir yolu varsa, bu yol 

kullanılmalıdır. Bu nedenle söz konusu sınırlandırmanın “gerekli” olduğu 

söylenemeyecektir.  

Bu örnekte görüldüğü üzere, başvuru hakkının bulunması “etkili başvuru 

hakkının” bulunduğunu göstermez. Şayet başvuru hakkı, bu kapsamda dava hakkı, 

Belediye’nin iznine tabi kılınması gibi; izne, onaya, koşula bağlı tutulursa, etkili 
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değil demektir. Dava hakkını, dava dışı işlemlere, yargı organından önce yönetimin 

takdirine ve yaptırımına bağlı kılmak Anayasa’ya aykırıdır. 

Bu konuda bir diğer güncel tartışma, AATUHK’un 58’inci maddesinde 

dayanağını bulan haksız çıkma zammının hak arama özgürlüğüne aykırı olup 

olmadığıdır. Bu iddia Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelmiş, AYM 03.02.2011 

tarihli kararı ile
122

 başvuruyu reddetmiştir. 

Haksız çıkma zammı, ödeme emrine karşı açılmış olan davalarda, itirazında 

tamamen veya kısmen haksız çıkan kamu borçlusundan, haksız çıktığı tutarın %10’u 

oranında tahsil edilen bir tutardır. Bu mali yüküm, yalnızca ödeme emrinin iptali 

istemiyle açılan davaların reddedilmesi sonucunda alınır. Öte yandan yalnızca 

davasından haksız çıkan borçlu haksız çıkma zammı ödemekle yükümlüdür. Yasada 

alacaklı idarenin tazminatla yükümlü olacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 

Söz konusu başvuruda özetle; haksız çıkma zammının anayasal bir hak olan 

hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olduğu, idari işlemlere karşı dava 

açılmasının böyle bir cezai şartla sınırlandırılmaması gerektiği ve ilgili maddenin 

yargılamanın eşit şartlarda yapılması önünde bir engel teşkil ettiği, zira haksız çıkma 

zammının yalnızca davacı açısından öngörülmüş olduğu gerekçeleriyle, ilgili 

hükmün Anayasa’nın 2, 13, 36 ve 125/1. maddelerine aykırı olduğu iddia edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi, kamu borçlusunun ödeme emrinin tebliğinden önce 

kamu alacağının esası hakkında yargı yoluna başvurabileceğini, itiraz konusu kural 

ile ödeme emrinin tebliğinden sonra da tahsile ilişkin olarak dava açabilme olanağına 

sahip olduğunu belirterek, kuralın hak arama özgürlüğünü engelleyen bir yönü 

bulunmadığı gerekçesi ile başvuruyu reddetmiştir. 

AYM’nin bir diğer gerekçesi, ödeme emri aşamasına gelmeden önce ilgiliye 

alacağın esasına ilişkin olarak hak arama özgürlüğünün sağlanmış olmasıdır. 

AYM’nin ileri sürdüğünün aksine, tarh işlemine karşı açılan davanın 

reddedilmesinden sonra ödeme emrine karşı açılan davada tartışılan hususlar her 
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durumda tarh işlemine karşı açılan davada tartışılmış olan hususlardan ibaret 

değildir. Ödeme emrine ilişkin hukuka aykırılıkların ileri sürülmesi söz konusu 

olabileceği gibi, alacağın esasına ilişkin iddia ve savunmaların ilk defa ödeme emrine 

karşı açılan davada sunulması da söz konusu olabilecektir. Bu durum, özellikle 

kanuni temsilciye doğrudan ödeme emrinin gönderildiği hallerde, kanuni temsilcinin 

ödeme emrine karşı açtığı davada sorumluluğunun özüne ilişkin iddia ve 

savunmalarını ilk defa öne sürebilmesi örneğinde açıkça tespit edilebilir. 

Anayasa Mahkemesi’nin karar gerekçesinde, haksız çıkma zammına ilişkin 

düzenlemenin hak arama özgürlüğünü ihlal etmemesi ya da ortadan kaldırmaması 

nedeniyle Anayasa’nın 36. maddesine aykırı olmadığı ifade edilmiştir. Oysa yukarıda 

belirtildiği üzere, Anayasa’nın 13. maddesine göre, temel hak ve özgürlükler, 

özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen 

sebeplerle ve kanunla sınırlanabilirler. Anayasa’da, Anayasa’nın 36. maddesinde yer 

alan hak arama özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik bir sebebe yer 

verilmemiştir. Haksız çıkma zammına ilişkin düzenlemenin ise hak arama 

özgürlüğünü ortadan kaldırmasa bile, sınırladığı açıktır. Bu nedenle bu zammın hak 

arama özgürlüğünü herhangi bir sınırlama nedenine dayanmaksızın sınırlaması, 

kanımızca Anayasa’ya aykırıdır.  

Bu hükümlerin yanında, Anayasa’nın 125. maddesi; idarenin her türlü eylem 

ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğuna hükmetmiş olduğundan;  ödeme 

emrine karşı yargı yoluna başvurulmasını fiilen ortadan kaldırmasa bile, güçleştiren 

haksız çıkma zammının bu yönden de Anayasa’ya aykırı olduğu görüşündeyiz. 

Hak arama özgürlüğünün mali yükümlerle sınırlandığının ileri sürüldüğü bir 

diğer yasa kuralı; VUK’un 3239 Sayılı Kanun ile değişik 112.maddesinde yer alan 

gecikme faizinin, vergiyi veya geliri doğuran olayın gerçekleşme tarihinden 

başlatılması olmuştur. Bu kuralın yükümlüye ağır bir mali külfet yükleyeceği ve bu 

nedenle yükümlünün vergi idaresi aleyhine dava açmaktan kaçınacağı, dolayısıyla, 
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Anayasa’nın 36.maddesinde belirlenen hak arama özgürlüğünün sınırlanmış olacağı 

yönündeki iddia yerinde görülmemiştir
123

. 

Anayasa Mahkemesi’ne göre özellikle enflasyonist ortamda faizin sahip 

olduğu önem, böyle bir iddianın savunulmasını olanaksız kılar. Vergisini ödemek 

yerine, bu parayı kendi işlerinin finansmanında kullanan veya başkasına ödünç veren 

veya mevduat olarak bankaya yatıran yükümlü, enflasyon oranı üzerinde veya en 

azından bu orana eşit bir yarar sağlamaktadır. Gecikme faizi ile yapılan, bu yararı 

paranın asıl sahibi olan devlete geri vermektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

gecikme faizini, ek bir mali ceza olarak nitelemek de olanaksızdır. Yasakoyucu 

uygulanacak gecikme faizi oranlarının tespitini Bakanlar Kurulu'na bırakmakla 

uygulamada değişen enflasyon oranlarının dikkate alınmasına ve böylelikle 

yükümlünün, enflasyon oranı üstünde bir faiz ödemesine de engel olmuştur. Bu 

nedenlerle, gecikme faizinin dava hakkını engelleyeceği savı yerinde görülmemiştir. 

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu’nun kaynakları arasında yer alan “adli 

sicil kayıtları sebebiyle alınacak ücretler” ile “dosya gömlekleri ve basılı evraktan 

alınacak ücretlerin Anayasa’ya aykırılığı iddiası kısmen hak arama özgürlüğüne 

ilişkin olmuştur: “Yargı hizmetleri için, başvuran ilgililerden harç alan devlet, iptali 

istenilen Yasa ile dosya gömleği, basılı kâğıt ve adlî sicil fişi satışını getirerek harçla 

karşıladığı hizmetleri fiatlandırmakta, yeni ve tümüyle değişik bir sistem 

kurmaktadır. Böylece devlet, resmen, adalet hizmetlerinden kâr yapma peşine 

düşmektedir. Bir hak olarak yararlanılması gereken adalet hizmetleri alınıp satılan bir 

meta olarak kullanılamaz. Bu nedenle Yasa'nın 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) 

ve (e) bentleriyle son fıkrası, Anayasa'nın 36. maddesine, ayrıca hukuk etkinliğini 

zayıflatarak hukuk devleti anlayışıyla da bağdaşmadığından Anayasa'nın 2. 

maddesine de aykırıdır. Adlî sicil belgesinin niteliği alınma nedeni ve devletin bu 

konudaki yükümlülüğü gözetilince, para karşılığında verilmesi hukuksal açıdan ciddî 

karşılanamaz.” 
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Anayasa Mahkemesi, E.88/37 sayılı kararında, söz konusu ücretlerin “vergi, 

resim, harç ve benzeri mali yüküm olmadıkları” gerekçesiyle başvuruyu 

reddederken, 36.maddeye aykırılık iddiası bakımından; adli sicil kaydı istenmesinin 

Anayasa’nın 36.maddesi anlamında yargı yerleri önünde davacı ya da davalı olarak 

iddia ve savunma hakkının kullanılmasıyla doğrudan ilgisi olmadığını, dava açmanın 

bile harca bağlı olduğu düşünülürse bu düzenlemede 36.maddeye aykırı bir yön 

bulunmadığını belirtmiştir. “Dosya gömlekleri ve basılı evraktan alınacak ücretler” 

konusunda ise, “Yargı hizmetlerinin tamamen parasız yürütüleceğine ilişkin bir kural 

bulunmamasına, dava açılmasının esasen harca bağlanmış olmasına, dosya gömleği 

ücretinin hiçbir zaman dava açılmasını engelleyecek ölçüde yükseltilemeyeceğinin 

varsayılması gerektiğine göre 36.maddeye aykırılığından söz edilemeyeceğini ifade 

etmiştir. 

4.1.2.2.2.2.2. İtiraz Sebepleri Bakımından Sınırlandırma 

4.1.2.2.2.2.2.1. Ödeme Emrine İlişkin Davalar Bakımından 

Vergi yükümlüsünün dava hakkının, idari işlemin hukuka aykırılığına ilişkin 

itiraz sebepleri açısından yasada sınırlandığı kabul edilen tek istisna ödeme emrine 

karşı açılan davalardır.  

Bu hükme göre ödeme emrine karşı dava açılması halinde mahkeme davayı 

sadece böyle bir borcun olmadığı, borcun kısmen ödendiği ve borcun zamanaşımına 

uğradığı nedenleriyle sınırlı olarak inceleyebilecektir. Diğer yandan, ödeme emrinin 

diğer unsurlar açısından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilebileceğini 

belirtmek gerekir. Bir görüşe göre sınırlandırma yalnızca işlemin sebep unsuruna 

yöneliktir; diğer unsurları kapsamaz. Aksine anlayış, idarenin bir kısım hukuka 

aykırılıklarının yargı denetimi dışında bırakılması gibi kabul edilemez bir sonuca 

varılmasına yol açacaktır
124

. 

Biz daha önce belirttiğimiz üzere, idari işlemin sebep unsuru açısından her 

halde yargısal denetime tabi olduğu düşüncesindeyiz. 
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Cezalı tarh işlemine karşı dava hakkını kullanmayan vergi yükümlüsünün, 

aynı borca ilişkin ödeme emrine karşı açtığı davada, tarh işlemine ilişkin hukuka 

aykırılıkları ileri sürüp süremeyeceği öğretide ve yargı kararlarında tartışmalıdır.  

Bu iddianın, yargı yerini, borcun tahakkukundan önceki aşamaya; yani, 

maddi kaynağına kadar götürebileceğini kabul edenler bulunduğu gibi; aksine, idari 

yargı yerinin araştırmak zorunda olduğu hukuka aykırılık hallerinin, kamu alacağının 

tahakkuk aşamasından sonraki sürece ilişkin olduğunu; tahakkuk aşamasındaki 

hukuka aykırılık hallerinin, bu aşamada tesis edilen işlemlere (tarh, tahakkuk ve ceza 

kesme işlemlerine) karşı açılacak davada tartışma konusu yapılması gerektiğini 

belirtenler de vardır. İkinci görüş sahiplerine göre, ödeme emrine karşı açılan davada 

vergi yargıcı, yalnızca alacağın hukuken doğup doğmadığını araştırabilir.  

Kanımızca vergi borcuna ilişkin tarh işlemine karşı dava açılmayıp, aynı 

borca ilişkin ödeme emrine karşı açılan davada, tarh işlemine ilişkin hukuka 

aykırılıkların da tartışılabilmesi gerekir. Zira tarh işlemi, ödeme emrinin sebep 

unsurunu oluşturan işlemdir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun bir 

kararında belirtildiği üzere “bir işlemin sebep unsurunu oluşturan başka bir işleme 

karşı dava açılmadığı veya bu işleme karşı açılan davanın süre aşımı nedeniyle 

incelenme olanağının bulunmadığı durumlarda, sebep unsurunu oluşturan işlem 

hakkında hüküm tesis edilmeksizin hukuka uygun olup olmadığının incelenerek 

sonraki işlemin hukukiliğinin değerlendirilmesi” şarttır
125

.  

Yani karara göre, ikinci işleme karşı süresinde açılan dava sırasında, 

mahkeme birinci işlemi iptal etmeden, hukuka uygunluğunu inceleyerek, ikinci 

işlemi sebep unsurunun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edebilir. Bir idari 

işlemin “sebep” unsuru açısından yargısal denetiminin her halde mümkün olması 

gerektiği düşüncesindeyiz. 

Ancak bu durumda söz konusu hükme neden yer verildiği belirlenmelidir. 

Yasa koyucu “abesle iştigal etmeyeceğine” göre bu hükmün anlamının ortaya 

çıkarılması gerekmektedir. Kanımızca bu hükmün amacı, ödeme emrine karşı itiraz 
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sebeplerinin sınırlandırılması değil, ödeme emrine karşı açılan davalarda ispat 

yükünün, tarh ve ceza kesme işlemine karşı açılan davalardan farklı olarak, davacıda 

olduğunun belirtilmesidir. 

Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun bir kararında, yasal süresi 

içinde ibraz edilmeyen belge nedeniyle yapılan bir gümrük tahakkukunun tahsili 

amacıyla düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davada, söz konusu belgenin ibraz 

edilmesi durumunda incelenmesi gerektiği belirtilmiştir: “…Davacı tarafından, 

tanınan altı aylık süre içinde delil ibrazında bulunulmadığı; ayrıca, söz konusu 

vergilerin ödeme yapılmayarak ve dava açılmaksızın kesinleşmesi üzerine tahsili 

amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan işbu dava derdest iken, 

davacı tarafından dosyaya ibraz edilen, …faturada, …eşyanın gerçek değerinin 

7.230- sek (770- avro) olduğunun belirtildiği, …gönderici firma ve Ticaret Odası 

yazılarında açıkça ithale konu eşyanın gerçek değerinin 20.000- avro değil; 770- avro 

olduğu ifade edildiğinden ve bu hususun, 6183 Sayılı Kanun’un  58’inci maddesinde 

öngörülen “borcum yoktur” iddiası kapsamında değerlendirilerek uyuşmazlığın 

çözümlenmesi gerektiğinden, davanın reddi yolunda verilen ısrar kararı hukuka 

uygun görülmemiştir.  

Anayasa Mahkemesi ise bu hükmün Anayasa’ya aykırılığı iddiasına ilişkin 

olarak, kamu alacağını ödemekle yükümlü olan borçlunun, bu alacak ile ilgili ödeme 

emri çıkarılması aşamasına gelmeden alacağın esasına ilişkin yargı mercilerine 

başvurma hakkının bulunduğunu
*
, kamu alacağı esasının dava konusu edilmemesi 

veya dava konusu edilmesine rağmen alacakta hukuki sakatlık bulunmadığına karar 

verilmesi durumunda alacağın kesinleşmiş olacağını ve tahsili için ödeme emri 

düzenleneceğini belirtmiştir. 6183 sayılı Kanun’un 58. maddesinin birinci fıkrasına 

göre bu aşamada ödeme emrine itiraz hâlinde mahkeme davayı sırf tahsile ilişkin 

                                                           
*
    Yargı yoluna başvurma süresi ise Anayasa Mahkemesi’nce hatalı olarak tespit edilmiştir :” Özel 

Kanununda hüküm bulunan hâllerde ödeme vadesinde, yoksa 6183 sayılı Kanun’un 37. maddesine 

göre tebliğden itibaren bir aylık süre içinde yargı yerlerine başvurarak kamu alacağının esası dava 

konusu edilebilecektir.” (para.28). 
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olarak, böyle bir borcun olmadığı, borcun kısmen ödendiği ve borcun zamanaşımına 

uğradığı nedenleriyle sınırlı olarak inceleyebilecektir
126

.  

Konu aynı zamanda bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne 

gelmiştir.  

Verginin tarhı ve cezanın kesilmesi işlemine karşı dava açmamış, daha sonra 

kendisine tebliğ edilen ödeme emrini dava konusu yapmış olan yükümlünün 

iddialarının incelenmemesi sonucunda yükümlü gerekli iç hukuk yollarını tüketip 

Anayasa Mahkemesi’neAnayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen kanun önünde 

eşitlik ilkesinin ve 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlal edildiği 

iddiasıyla bireysel başvuruda bulunmuştur. 

Anayasa Mahkemesi, ilke olarak derece mahkemeleri önünde dava konusu 

yapılmış maddi olay ve olayların kanıtlanması, delillerin değerlendirilmesi, hukuk 

kurallarının yorumlanması ve uygulanması ile derece mahkemelerince uyuşmazlıkla 

ilgili varılan sonucun esas yönünden adil olup olmamasının bireysel başvuru 

incelemesine konu olmadığını belirtmiştir. Bunun tek istisnası, derece 

mahkemelerinin tespit ve sonuçlarının adaleti ve sağduyuyu hiçe sayan tarzda açık 

bir keyfilik içermesi ve bu durumun kendiliğinden bireysel başvuru kapsamındaki 

hak ve özgürlükleri ihlal etmiş olması olarak gösterilmiştir. Bu çerçevede, kanun 

yolu şikâyeti niteliğindeki başvurular bariz takdir hatası veya açıkça keyfilik 

bulunmadıkça Anayasa Mahkemesince esas yönünden incelenemez
127

.  

Başvuru konusu olayda, başvurucu, ödeme emrine karşı açtığı davada ve dava 

hakkında verilen karar üzerine yaptığı itiraz ve karar düzeltme taleplerinde, 

ihbarnamelerin tebliğ edilmediği, kamu alacağının usulüne uygun olarak 

kesinleşmediği, kantin kiralama işlemlerinin katma değer vergisinden istisna 

edildiğinin valiliklere bildirildiği halde kendisi hakkında işlem tesis edildiği, emsal 

mahkeme kararlarında katma değer vergisi tarhiyatı işlemlerinin iptal edildiği 

hususlarını ileri sürmüştür. Balıkesir Vergi Mahkemesi ise ödeme emrinin 
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dayanağını teşkil eden ihbarnamelerin başvurucuya usulüne uygun bir şekilde tebliğ 

edildiği, uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine düzenlenen tutanağın 

başvurucuya tebliğ edilmesine rağmen dava açılmadığı ve sonuç olarak kamu 

alacağının usulüne uygun kesinleştiği gerekçesiyle ödeme emrine karşı açılan davayı 

reddetmiş, karara karşı yapılan itiraz ve karar düzeltme talepleri de Bursa Bölge 

İdare Mahkemesince reddedilerek, karar kesinleşmiştir (para.29). 

Balıkesir Vergi Mahkemesi, uyuşmazlıkta, ihbarnamelerinin usulüne uygun 

tebliğ edildiği tespitini yapmış ve ihbarnamelere karşı süresi içinde dava açılmayarak 

kamu alacağının kesinleştiği sonucuna ulaştıktan sonra davayı reddetmiştir. 

Mahkemenin, davanın esasına yönelik başvurucunun ileri sürdüğü iddiaları, 6183 

sayılı Kanun’un 58. maddesinde belirtilen “böyle bir borcu olmadığı veya kısmen 

ödediği veya zamanaşımına uğradığı” kapsamında değerlendirmeyerek uyuşmazlığı 

çözüme kavuşturduğu anlaşılmaktadır (para.30). 

Başvurucu tarafından ileri sürülmemiş olsa da başvuru adil yargılanma hakkı 

ile ilgili görülerek, bu açıdan incelenmiştir: 

“Adil yargılanma hakkı bireylere dava sonucunda verilen kararın değil, 

yargılama sürecinin ve usulünün adil olup olmadığını denetletme imkânı verir. Bu 

nedenle, bireysel başvuruda adil yargılanmaya ilişkin şikâyetlerin incelenebilmesi 

için başvurucunun yargılama sürecinde haklarına saygı gösterilmediği, bu çerçevede 

yargılama sürecinde karşı tarafın sunduğu deliller ve görüşlerden bilgi sahibi 

olamadığı veya bunlara etkili bir şekilde itiraz etme fırsatı bulamadığı, kendi 

delillerini ve iddialarını sunamadığı ya da uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasıyla 

ilgili iddialarının derece mahkemesi tarafından dinlenmediği veya kararın gerekçesiz 

olduğu gibi, mahkeme kararının oluşumuna sebep olan unsurlardan değerlendirmeye 

alınmamış eksiklik, ihmal ya da açık keyfiliğe ilişkin bir bilgi ya da belge sunmuş 

olması gerekir. Somut olayda başvurucunun, yargılama sürecinin hakkaniyete aykırı 

olduğuna dair bir bilgi ya da belge sunmamış olup, mahkemece verilen kararın 

içeriğinin adil olmadığı şikâyetini dile getirdiği anlaşılmaktadır”. (para.31) 
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Bu nedenlerle, başvurucu tarafından ileri sürülen iddialarının “kanun yolu 

şikayeti niteliğinde" olduğu, derece mahkemesi kararının açık bir keyfilik de 

içermediği anlaşıldığından başvurunun bu kısmının, diğer kabul edilebilirlik koşulları 

yönünden incelenmeksizin “açıkça dayanaktan yoksun olması” nedeniyle kabul 

edilemez olduğuna karar verilmiştir
128

 (para.31)  

Kanımızca Anayasa Mahkemesi’nin adil yargılanma hakkına ilişkin denetimi 

“yasaya uygunluk” denetiminin sınırlarını aşamamıştır. Oysa bireysel başvuru 

yolundan beklenen ya da umulan, başvuru konusu yargı kararının incelenmesinde, 

yargılamanın yasaya uygunluğu değil, adil olması için gereken koşulları taşıyıp 

taşımadığıdır. Yargılamanın adil olmadığının kabulü için ise “açıkça keyfilik” 

koşulunun aranması, denetimi etkisiz kılacaktır. Olayda, ödeme emrinin iptali için 

açılan davalarda 6183 Sayılı Kanun’un 58. maddesinde getirilmiş olduğu kabul 

edilen sınırlama gereğince, kamu alacağının esasına ilişkin iddiaların bir kısmının 

incelenmemesi, dolayısıyla yargı denetimi dışında kalması söz konusudur. Bu 

durumun bireyin adil yargılanma hakkına aykırı olup olmadığı ise, Anayasa 

Mahkemesi’nce hiç incelenmemiştir. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere, yükümlünün hukuka aykırı olduğunu ileri 

sürdüğü vergi borcunun tarhına karşı süresi içinde dava açmaması üzerine, ödeme 

emrine karşı açılan davada tarhiyat aşamasındaki hukuka aykırılıkları da dile 

getirebilmesinin mümkün olması gerektiği düşüncesindeyiz. Zira iptal davalarının 

asıl amacı, şayet bir hukuka aykırılık var ise, bunun giderilmesidir. Dolayısıyla 

yasada sayılan sebepleri tahsil aşaması ile sınırlı olarak algılamamak daha uygun bir 

yaklaşım olacaktır. Her halde, söz konusu yasa maddesi, anayasal ilkeler olan hak 

arama özgürlüğü ve işlemin yargısal denetiminin esas olması ilkelerinin önüne 

geçmemelidir. Hak arama özgürlüğü, dava hakkı kavramları “vergi” kavramından da 

önce gözetilip düşünülmelidir. Hukuk devletinin bu konuda ödün vermesi değil, özen 

göstermesi gerekir
129

.  

                                                           
128

  AYM., BB., 2013/2420, 14.01.2014. 
129

  AYM, E.2009/83, K.2011/29, 03.02.2011 kararına ilişkin olarak Yekta Güngör ÖZDEN tarafından 

sunulan karşı görüş. 
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4.1.2.2.2.2.2.2. Vergilendirme Aşamasında İleri Sürülmeyen İtirazlar 

Bakımından 

İdari aşamada vergi yükümlüsünün ileri sürmediği itirazların, yargılama 

aşamasında da ileri sürülemeyeceği yönünde bir kural bulunmamaktadır. Diğer 

yandan bu husus yargı yerinin delilleri değerlendirme sırasında kanaatini 

etkilemektedir. Örneğin davacının, kredi kartı ile yapılan işlemlerden elde edilen 

hasılatın kayıt ve beyan dışı bırakılan kısmının işletmenin finansman ihtiyacını 

karşılamak amacıyla kullanıldığı iddiasını inceleme sırasında inceleme elemanına 

belirtmemiş olması ve yasal defter ve belgelerde de kanıtlanamaması sonucunda 

kredi kartları ile tahsil edilen paraların işletmenin ne tür finansman ihtiyacının 

karşılanmasında kullanıldığının ortaya konulamadığı kabul edilmiştir
130

. 

Benzer bir diğer olayda ise davacı kurumun POS cihazı kullanarak kredi kartı 

ile yaptığı satışları hasılat olarak defterlerine kaydetmediği iddiasıyla tarhiyat 

yapılmıştır. Davacı, söz konusu kredi kartı kullanımlarının büyük bölümünün 

satışlara ilişkin olmadığını, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla annesi, babası, 

kendisi ve kardeşinin kredi kartlarını kullandığını ileri sürerek dava açmıştır. Vergi 

Mahkemesince, inceleme aşamasında öne sürülmeyen bu hususun, dava aşamasında 

tarhiyata dayanak teşkil eden inceleme yönteminden hareketle doğruluğunun tespit 

olanağı bulunmadığı gerekçesiyle bu iddia kabul edilmeyerek cezalı vergi tarhına 

yönelik dava reddedilmiştir. Oysa Danıştay, kredi kartı ile satış yapıldığı iddia edilen 

işlemlerin yakın akrabalara yapılmasının mutad olmadığını belirterek, bu durumun 

vergi mahkemesince incelenmemiş olması nedeniyle kararı bozmuştur.  

İdari aşamada ibraz edilmeyen defter ve belgelerin yargılama aşamasında 

sunulması ile ilgili birbiriyle çelişkili yargı kararlarına ve görüşlerimize ise daha 

önce kapsamlı olarak yer vermiştik. 
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  Dnş. VDDGK, E.2006/117, K.2006/159, 16.06.2006. 
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4.1.2.2.2.2.3. Başvuru Konusu Bakımından Sınırlandırma 

4.1.2.2.2.2.3.1. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem 

Bilindiği üzere vergi davalarında dilekçeler üzerinde yapılan ilk incelemede 

yapılan değerlendirmelerden biri davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken 

bir işlem olup olmadığıdır (İYUK m.14/3-d).   

Bir işlemin kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı konusunda 

yargı yerleri tarafından birbirinden farklı yorum yöntemlerinin uygulanmasıyla farklı 

sonuçlara ulaşılması söz konusu olabilmektedir. 

Örneğin yükümlünün gelir elde ettiğinin tespit edilmesi sonucunda gelir 

vergisi yükümlülüğünün tesis edilmesi işlemine karşı açılan dava bakımından, 

işlemin kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı konusunda birbirine zıt 

Danıştay kararları bulunmaktadır. 

Danıştay 11.Dairesi, bir kararında yükümlülük tesisi işleminin kesin ve 

yürütülmesi gereken işlem olmadığı sonucuna varmıştır
131

. Daire’ye göre, VUK’un 

378. maddesinde vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, 

cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması… 

gerektiği hükme bağlanmıştır… Yükümlülük tesisi işlemi bu işlemler arasında 

sayılmamıştır. Bu nedenle bu işlem, vergi yargısı açısından ön işlem niteliğinde 

olmakla birlikte; vergi uyuşmazlığına konu olabilmesi için sonuç doğurucu bir 

işlemle tamamlanması, yani yükümlü tarafından verilecek beyanname üzerine 

tahakkuk fişi kesilmesi ya da inceleme raporuna veya takdir komisyonu kararına 

istinaden ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir. Yani salt bu işlemle yükümlü 

hakkında vergi tarh edilmediği ya da ceza kesilmediği için bu işlem icrai işlem 

değildir. Üstelik 2576 Sayılı Kanun’un “Vergi Mahkemelerinin Görevleri” başlığını 

taşıyan maddesi ile 6183 Sayılı Kanun’un 6.maddesi de bu yöndedir. 

Danıştay 4.Dairesi ise icrai işlemi; doğrudan uygulanabilir nitelikte, 
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  Dnş.11.D., E.1996/6122, K.1997/3917, 10.11.1997. 
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yükümlünün hukukunu doğrudan etkileyen ve hukuki statüsünde hak ve 

yükümlülüklerinde değişiklik ve yenilik yaratan işlemler olarak tanımlamıştır
132

. 

Çünkü idarenin yükümlülük tesisini gerektiren bu işlemi sonucunda, yükümlü 

yükümlülüğün gerektirdiği çeşitli hak ve ödevleri üstlenecektir. Örneğin yasanın 

belirlediği çeşitli defterleri tutması ve belgeleri düzenlenmesi gerekecek, bu ödevleri 

yerine getirmezse hakkında yine yasada belirlenen yaptırımlar uygulanacaktır. Yani 

Danıştay bu kavramın sadece idarenin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri şeklinde 

değerlendirilemeyeceği sonucuna varmıştır. 

 “Kesin ve yürütülmesi gereken idari işlem” kavramına amaçsal yorum 

yöntemiyle yaklaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Bu yaklaşımın kabul edildiği Danıştay içtihatlarında, yükümlülerin çeşitli 

nedenlerle kod listelerine, özel esaslara tabi mükellefler listesine alınması gibi 

uygulamaların yasal bir dayanağı bulunmadığı, Anayasa’da yer alan temel hak ve 

özgürlüklere aykırı olduğu isabetli olarak tespit edilerek, kod listesine alınma 

işlemleri iptal edilmektedir
133

.  

Bu bağlamda dava konusu işlemin “kesin ve yürütülmesi gereken işlem” 

niteliğinde olup olmadığı her somut olayda ayrıca değerlendirilmelidir. 

Örneğin vergi inceleme raporunun hazırlık işlemi (ön işlem) niteliğinde 

olduğu, tarh işlemi asıl işlem niteliğinde olduğundan, dava ancak kesin ve 

yürütülmesi gereken işlem olan tarh işlemine karşı açılabildiği genellikle kabul 

edilmektedir
134

. Oysa inceleme raporunun da yükümlünün hukukunu doğrudan 

etkilediği haller bulunmaktadır. 

Nitekim kesin ve yürütülebilir işlem niteliği bulunmadığı kabul edilen 

inceleme raporu, yükümlünün mevcut durumda hukukunu kesin olarak etkilemese de 

gelecekte etkileyecek nitelikte ise yükümlünün söz konusu inceleme raporu 

                                                           
132

  Dnş. 4.D., E.2002/4036, K.2003/2246, 07.10.2003. 
133

  Dnş.3.D., E.2014/9826, K.2014/7175, 29.12.2014. 
134

  Dnş.4.D., E.2013/804, K.2013/7020, 24.10.2013. 
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bakımından “potansiyel/gelecekte mağdur sıfatının”
135

 bulunduğu kabul edilmelidir. 

Örneğin yükümlünün gelecek yıla devreden zararları azaltmasına veya devreden 

indirilecek KDV’sini azaltmasına yönelik raporlar bu niteliktedir
136

.  

Bir diğer karara göre, belirli konularda bilgi edinmek için idareye sorulan 

sorular ve yapılan başvurulara karşılık olarak idarenin verdiği cevap ve açıklamalar, 

belirli bir hukuki durumu ya da olguyu belirtmekle yetinen, "icrailik" niteliğinden 

yoksun işlemlerdir. Bu itibarla bu türden bir işlemin idari bir davaya konu edilmesi 

mümkün değildir. 

Söz konusu karara konu olayda, davacı banka tarafından iptali istenilen ... 

Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü işleminin, VUK’un 124’üncü maddesi 

kapsamında "düzeltme" talebinin reddine ilişkin bir işlem değil, 413’üncü maddesi 

uyarınca, ... 2. İcra Müdürlüğünün vergi sorumlusu sıfatıyla yaptığı başvuru üzerine 

davacı bankanın iade istemi hakkında verilen bir "mütalaa" niteliğinde olduğu 

anlaşıldığından, kesin ve yürütülmesi zorunlu olmayan söz konusu işleme karşı 

açılan davanın, bu yönden reddi gerekirken, mahkemece işin esasına girilerek yazılı 

gerekçe ile hüküm tesisinde isabet bulunmamakla birlikte, davanın reddi yolunda 

verilen mahkeme kararı sonucu itibarıyla yerinde görülmüştür
137

. 

Kanımızca bu tür işlemler de “potansiyel/gelecekte mağdur sıfatı” açısından 

değerlendirilerek, yargısal denetime konu edilebilmelidir. 

                                                           
135

  Bu kavramlar İHAM içtihatlarında ortaya çıkmıştır. İHAM’ne yapılan bireysel başvurunun kabul 

edilebilmesi için gerekli koşullardan biri de başvurucunun Sözleşme’nin 34’üncü maddesi 

anlamında mağdur sıfatının bulunmasıdır…. “Mağdur sıfatının” ortadan kalması için, ulusal 

mahkemeler tarafından Sözleşme’nin ihlali açıkça ya da özü itibariyle kabul edilmiş ve aykırılığın 

giderilmesinin sağlanmış olmalıdır. Başvurucunun Sözleşme’de yer alan hakkının ihlal edildiğinin 

tespiti gibi başvurucu lehine verilen kararlar, aykırılık giderilmediği sürece, yeterli değildir 

(Wallnöfer/Avusturya, 64346/09, 11.06.2015, para.33). 
136

  2005 yılından devreden zararın azaltılması gerektiği sonucuna varılarak 2007 yılında ortaya çıkan 

dönem karı ile devreden yatırım indirimi tutarının düzeltme beyannamesiyle değiştirilmesi 

gerektiğine ilişkin yazı ile vergi tekniği raporunun iptali istemiyle açılan dava sonucunda verilen 

esasa ilişkin karar Danıştay’ca da onanmıştır (Dnş.4.D., E.2014/2674, K.2014/9405, 25.12.2014). 
137

  Dnş.7.D., E.1997/2574, K.1998/2036, 26.05.1998. 
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4.1.2.2.2.2.3.2. Yasa Kuralına Karşı Doğrudan 

Başvurulamaması 

Bir vergi yasasının iptali istemiyle anayasa yargısına başvuru, iptal davası 

(soyut norm denetimi) ve itiraz yolunu (somut norm denetimi) içermektedir
138

. Bu 

yollarla yasaların, yasa hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü’nün 

Anayasa’ya uygunluğunun Anayasa Mahkemesi’nce denetimini sağlamak ancak belli 

kişi ya da makamlara tanınmış ve sıkı bazı koşullara (Anayasa, m.150, 152) 

bağlanmıştır
139

. Görüldüğü üzere vergi yasalarının Anayasa’ya aykırılığının dava 

yoluyla denetimi olanağı, dava açabilecek kişilerin sınırlandırılması suretiyle 

daraltılmıştır
140

.  Yasalardan doğrudan etkilenenlerin, yani vergi hukuku alanında 

vergi alacağı ilişkisinin taraflarının, bir başka deyişle vergi ödevlilerinin ve vergi 

dairelerinin bu yollara doğrudan başvurması mümkün değildir
141

. Öğretide, iktidar ve 

ana muhalefet partisi yanında mecliste grubu bulunan partilere, sendikalara, resmi ve 

özel meslek kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve kişilere de Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurma hakkı tanınması gerektiği belirtilmiştir
142

.  

6216 Sayılı Kanun’la hukuk sistemimize dâhil edilen Anayasa Mahkemesi’ne 

bireysel başvuru yolunda ise bu kişilerin halen yasaların ve yasa hükmünde 

kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığını ileri sürmesi mümkün değildir. Ancak bu 

Kanun’un deyişiyle “kamu gücüyle ortaya çıkan işlem, eylem ve ihmaller nedeniyle 
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  Bülent TANÖR, Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Türk Anayasa Hukuku, 8.Bs., Beta Yayınları, 

İstanbul, 2006, s.491. 
139

  Nami ÇAĞAN, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982, s.189; 

GÜNEŞ, Verginin Yasallığı İlkesi., s.235) 
140

  TEKBAŞ, a.g.e., s.374. 
141

  Vergi alacağı ilişkisinin taraflarının Anayasa Mahkemesi’nde bir vergi kuralının iptal edilmesi için 

dava açmasına olanak bulunmamaktadır. İtiraz yolu ile görülen davalar bakımından ise her ne 

kadar taraflar mahkemede aykırılığı ileri sürme olanağına sahip iseler de bu savın mahkemece 

ciddi bulunması olasılığı karşısında bu yolun tümüyle onların önceliğine ya da inisiyatifine bağlı 

bir denetim yolu olmak niteliği bulunmamaktadır.  (GÜNEŞ, Verginin Yasallığı İlkesi, s.212, 

213) 
142

 Vural Fuat SAVAŞ, “Yeni Anayasa İçin Ekonomik Anayasa Önerileri”, Anayasa Yargısı, 

Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 1995, s.224; Gülsen GÜNEŞ, “4369 Sayılı Yasa ile 

Getirilen Değişikliklerin Verginin Anayasal İlkeleri Açısından İrdelenmesi”, Prof. Dr. Adnan 

TEZEL’e Armağan, Marmara Üniversitesi, Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın 

No:13, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, İstanbul, 2000, s.268; Yusuf KARAKOÇ, “Türk Vergi 

Hukuku’nda Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi”, Anayasa 

Yargısı, 13, Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara, 1996, s.263 
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temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla” bireysel başvuruda 

bulunulması mümkündür
143

.  

4.1.2.2.2.2.4. Süre Bakımından Sınırlandırma 

İdari işlemlerin etkilerinin sürdürülebilmesi ve bozulup ortadan kaldırılması 

tehdidinden uzak tutulması yani istikrarının ve kamu düzeninin gereği olarak dava 

hakkının ve kanun yollarına başvuru hakkının yasalarla belirli sürelerle 

sınırlandırılması gerekir. Buna karşın dava açma ve başvuru süresinin de hak arama 

özgürlüğünü ölçüsüz biçimde sınırlamayacak makul bir süre olması önemlidir. 

İdare mahkemelerinde ve Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak yargılama 

yaptığı davalarda dava açma süresinin altmış gün olmasına karşın, vergi 

mahkemelerinde dava açma süresinin kural olarak otuz gün olmasının Anayasa’nın 

2., 5., 10., 36., 125. ve 142. maddelerine aykırılığı ileri sürülmüştür. 

Söz konusu iddiaya göre, idari yargıda dava açılması, dava dilekçesinde 

bulunması gereken hususların ve eklenmesi gereken diğer bilgi ve belgelerin 

hazırlanması belirli bir süreyi gerektirmekte, özellikle vergi davalarının çoğu zaman 

teknik konuları içermesi nedeniyle hazırlık süreci daha da uzamakta, konu ile ilgili 

olarak serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali müşavir gibi uzmanların 

yardımını almak gerekebilmektedir. 

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu reddetmiştir. Red kararında vergi 

mahkemesinde dava açma süresinin otuz gün olarak belirlenmesinin gerekçesi, 

Danıştay ve idare mahkemelerinin görevine giren konuların özellik ve nitelikleri ile 

vergi mahkemelerinin görevine giren konuların özellik ve niteliklerinden farklılıklar 
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 Kamu tüzel kişileri kamu gücü ifa ettiklerinden, kamu gücünün yarattığı hak ihlallerine karşı 

başvuruda bulunmalarının kabulü, bireysel başvurunun niteliğine uymaz. Bu nedenle Türk vergi 

hukukuna göre vergi yükümlüsü olabilen kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri 

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunamayacaklardır. (“Vergi Ödevlisinin Anayasa 

Mahkemesi’ne Bireysel Başvurusunun Kabul Edilebilirlik Koşulları”, Marmara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Vergi Hukuku Özel Sayısı, C.17, S.3-4, Yıl: 

2011, İstanbul 2011, s.(33-57), s.37) 
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bulunmasına ve kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için vergilendirme 

işlemlerinde kamu yararının gözetilmesine dayandırılmıştır
144

.  

Karara ilişkin azlık oyunda ise aynı yargı sisteminde yer alan, aynı yargılama 

yöntemini uygulayan idare mahkemesi ve vergi mahkemesinde dava açanların aynı 

konumda yer aldıkları gerekçesiyle, vergi mahkemesinde dava açma süresinin daha 

kısa olmasının Anayasa’nın 10.maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu 

görüşü sunulmuştur. 

Gerçekten, aynı yargılama yöntemi uygulayan idari mahkemelerde, ilk 

inceleme veya görevli olmayan yerlere başvurma sonucu davanın yenilenmesi, dava 

açmadan önce üst makamlara başvurulduğunda beklenecek süre, yürütmenin 

durdurulması kararlarına itiraz, dosyanın oluşumuyla ilgili tebligat ve cevap verme 

süreleri, kanun yollarının nedenleri, yerleri ve süreleri gibi konular yönünden ortak 

kurallar geçerlidir. Ayrıca idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetki 

yönünden yapılan incelemeler sonucunda dava dosyalarının birbirlerine gönderilmesi 

de söz konusudur. 2577 Sayılı Yasa’da mahkemeler için aynı tür davaların 

öngörülmüş olması da bu yapısal ve işlevsel bütünlüğün göstergesidir. 

İdari işlemden yakınanlar açısından mahkeme farklılığının davacı olma 

konumundaki benzerliği değiştirmediği açıktır. Anayasa’nın 36. maddesi kapsamında 

adil yargılama hakkını kullanan ve aynı usul yasasının yargılama akışı karşısında 

aynı yargı sisteminde yer alan tüm davacılar, kuşkusuz aynı konumdadır. 

Bu durumda, vergi işlemleriyle ilgili başka işlemlere karşı idare mahkemeleri 

ve Danıştay’ın görevine girebilecek uyuşmazlıkların varlığı yanında, vergi ve idare 

mahkemeleri arasında görev ve yetki kuralları gereği dosya akışı nedeniyle idare 

mahkemesindeki bir dosyanın süre sorununun yaşanabileceği vergi mahkemesine 

aktarılabilme olasılığı da gözetildiğinde, idari işlemler yönünden aynı yargı sistemi 

içinde adil yargılama hakkı arayan davacıların farklı dava açma sürelerine bağlı 
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tutulmasının, Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu 

açıktır
145

.  

4.1.2.2.2.2.5. Başvuru Yolları Bakımından Sınırlandırma 

4.1.2.2.2.2.5.1. Dava Hakkı Bakımından 

Dava hakkı bakımından getirilmiş sınırlandırma hükmüne mevcut durumda 

yürürlükte bulunmayan VUK’un 3210 Sayılı Kanun ile değişik mükerrer 

49.maddesinin 3239 Sayılı Kanun’un 4.maddesi ile değiştirilen (b) fıkrasının ikinci 

bendi örnek verilebilir. Bu hükmün, emlak vergisi yükümlülerinin dava hakkını 

ortadan kaldırdığı ve bu nedenle Anayasa’nın 36.maddesine aykırı olduğu öne 

sürülerek iptali iddiası Anayasa Mahkemesi’nin önüne iki kez gelmiştir. İlk davada, 

Anayasa Mahkemesi “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar 

tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 gün 

içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince 

verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıştay’a başvurulabilir” şeklindeki ikinci 

bendin Anayasa’ya aykırılık iddiasını reddetmiştir: 

Zira Anayasa Mahkemesi’ne göre, emlak vergisi yükümlülerine takdir 

komisyonlarının kararlarına karşı, doğrudan bir dava hakkı tanınmamıştır. 
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  Bu durumda vergi mahkemelerinde görülen vergisel uyuşmazlıkların diğer idari işlemlerden 

kaynaklanan uyuşmazlıklardan ayrı nitelenmesine ve hak aramayla yakından ilgili bir konuda özel 

bir konum almasına idare hukuku açısından yeterli neden bulunmamaktadır. Bu durumda 

vergileme işlemleriyle doğrudan ilgili olmasa da vergi hukukunun konusunu oluşturacak kimi 

işlemler Danıştay’da altmış gün içinde dava konusu edilebilecektir. Dahası, 2575 sayılı Danıştay 

Kanunu’nun 24. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi doğrultusunda birden çok vergi 

mahkemesinin yetki alanına giren işlemlerle ilgili uyuşmazlıkların görüleceği davalarda 

Danıştay’a ilişkin dava açma süresine bağlı kalınacak ve vergi yargısına yönelik sürede belirsizlik 

yaşanacaktır. Böylece, olası sakıncaları ve ivedilik öncelikleri yönünden vergi işlemleri gibi sonuç 

doğuracak veya etkileri daha kapsamlı olabilecek olan idare mahkemelerinin veya Danıştay’ın 

görev alanına giren idari işlemlerle ilgili dava süresine yönelik yaklaşımın vergi mahkemelerinde 

etkili olmamasındaki tercihin nedenlerinin kaçınılmaz varlığından söz etmek güçleşecektir (Şevket 

APALAK ve Serruh KALELİ tarafından verilen Azlık Oyu’ndan). 
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Yükümlünün dava hakkı; takdir komisyonlarının kesinleşen asgarî arsa ve arazi 

birim değerleri üzerinden vergi tarhiyatı yapılıp, mükellefe tebliğ edildikten sonraki 

aşamada mevcuttur. Her ne kadar beyan sahibinin beyan ettiği matraha itirazı söz 

konusu değilse de, asgarî ölçüdeki beyanın, ihtirazî kayıtla verilmesi mümkün 

olduğu gibi, asgari ölçünün altında beyanda bulunmayı engelleyen bir hüküm yoktur. 

Söz konusu madde ile takdir komisyonlarının kararlarına karşı yükümlüye doğrudan 

itiraz etme ve dava açma hakkı tanınmaması, milyonlarca yükümlüsü bulunan emlak 

vergisinin tahakkuk ve tahsilini mümkün kılmak amacına yöneliktir. Verginin tarh 

edilip tebliğinden sonra, yükümlünün takdir komisyonu kararlarını da kapsayan dava 

hakkı doğmaktadır. Bu nedenle söz konusu fıkranın ikinci bendinin Anayasa'nın 36. 

ve 125. maddelerine aykırı bir yönü yoktur. Ancak daha sonra bu hüküm Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. 

4.1.2.2.2.2.5.2.Kanun Yolları Bakımından 

Vergi yargılamasında kanun yolları bakımından getirilen sınırlandırmalar 

oldukça günceldir. 18.04.2014 tarih ve 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
*
 ile vergi yargısı örgütünde ve 

yargılama usulünde köklü değişiklikler yapılmıştır. Kanun’un öngördüğü yapılanma 

ile vergi yargısı üç mercili ve iki dereceli olmaktan çıkarılarak, vergi mahkemesi-

bölge idare mahkemesi-Danıştay şeklinde olmak üzere üç mercili üç dereceli hale 

getirilmiştir. 

Bu bağlamda, vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı, başka yasalarda 

aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare 

mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır. Yani, bölge 

idare mahkemelerinde görülen “itiraz” kanun yolu, “istinaf” kanun yoluna 

dönüştürülmüştür. Ancak istinaf talebinde bulunulması için “itiraz” kanun yolundan 

farklı bir koşul getirilmiştir. Buna göre, dava konusunun, belli bir miktarı (mevcut 

durumda beş bin Türk lirasını) aşması gerekmektedir. Konusu bu miktarın altında 
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kalan davalar sonucunda vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara 

karşı istinaf yoluna başvurulamaz (İYUK. m.45/1). 

Bölge idare mahkemelerinin istinaf incelemesi sonucunda verdikleri nihai 

kararlar ise ancak konusu yüz bin Türk Lirasını aşan davalar bakımından Danıştay’da 

temyiz edilebilir (İYUK.m.46). 

6545 Sayılı Kanun’la yapılan bir diğer değişiklik ise “karar düzeltme” 

yolunun yürürlükten kaldırılmasıdır. 

Görüldüğü üzere söz konusu yasa değişiklikleri, yargılama taraflarının, 

kararın hukuka uygunluğunun denetlenmesine ilişkin başvuru haklarını yani hak 

arama özgürlüğünü salt dava konusunun miktarı ölçütüne dayanarak 

sınırlandırmaktadır. Özellikle dava konusunun yasada belirtilen miktarın altında 

kalması durumunda vergi mahkemesince verilen kararın hukuka uygunluğunun 

denetlenmesi yolunun tamamen kapatılmış olmasının hak arama özgürlüğünün özüne 

aykırı olduğu kanaatindeyiz. 

4.2. VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN İSPAT HAKKININ 

İÇERDİĞİ TEMEL GÜVENCELER 

4.2.1. İDARİ AŞAMAYA İLİŞKİN GÜVENCELER 

İspat hakkının idari aşamaya ilişkin güvenceleri aynı zamanda bir hukuk 

devletinde kamu hizmetinden yararlananların iyi yönetilme hakkının da temel 

unsurlarıdır.  

Vergi idaresinin vergisel olayların gerçek mahiyetini saptama görevi ve 

yetkisi sınırsız değildir. İdare bu görevini mümkün olduğunca etkin biçimde yerine 

getirmeye çabalarken, diğer taraftan da anayasal ve yasal sınırlara uymalı, bu sınırları 

aşmamalıdır
146

.  
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  Peter UNGER, “Avusturya’da Vergi Yükümlülerinin ve Üçüncü Kişilerin Bilgi Verme 
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4.2.1.1. HUKUKİ DİNLENME HAKKI 

Kaynağı hukuk devleti ilkesi olan hukuki dinlenme hakkı, herkesin, iddia ve 

savunmalarını ileri sürebilmesini, hakkında öne sürülen iddiaları ve aleyhine olan 

delilleri çürütebilmesini ve böylece hukuki muhakemeye etki edebilmesini ifade 

etmektedir. Yargılama aşaması açısından bu hak, İHAS’ın 6’ıncı maddesinde ve T.C. 

Anayasası’nın 36’ıncı maddesinde de yer almakta olup, ayrıca incelenecektir.  

Adil yargılamadan bahsedilebilmesi için, sadece hukuki dinlenilme hakkının 

Anayasa’da ya da yargılama usulü yasasında tanınmış olması yeterli değildir, ayrıca 

bu hakkın taraflara eşitlik temeline dayalı olarak, yani hakkaniyete uygun biçimde 

kullandırılması da gereklidir.  

İdari kararın alınmasından önce, kişinin görüşlerinin alınmasına çelişme 

usulü de denilmektedir
147

. Çelişme karşılıklı görüşlerin taraflarca ortaya konulması 

anlamına gelir
148

.   

İdari bir karar alınmadan önce kişinin görüşlerinin alınmasının gerekli olup 

olmadığı öğretide tartışmalıdır. Kanımızca hukuk devleti ilkesi ve adil yargılanma 

hakkı, vergi hukuku özelinde ifade edersek, vergi yükümlüsünün hukuki dinlenme 

hakkını hem idari aşamada hem de yargılama aşamasında koruma altına almaktadır. 

Öncelikle vergi yükümlüsünün tüm çabasına rağmen ona dinlenme olanağı 

verilmemesi durumunda hukuki dinlenme hakkı ihlal edilmiş olur. Vergi incelemesi 

sırasında yükümlülerin lehlerine olabilecek beyanlarının ve delillerin tutanağa 

geçirilmemesi halinde de hukuki dinlenilme hakkına aykırılık söz konusudur.  

Bir görüşe göre ise, hukuki dinlenme ilkesi yargılama aşaması için geçerli 

olup, yargıcın sadece davacıyı değil, davalıyı da dinlemesini emretme amacı 

gütmekle sınırlı bir ilkedir
149

. Bu görüş, idarenin yargıç değil, idari uyuşmazlıkta bir 

“taraf” olduğu gerekçesiyle diğer tarafı dinlemesinin gerekli olmadığını 

belirtmektedir. Bu nedenle Türk hukukunda çelişme usulünün uygulanması, yani 
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  GÖZLER, a.g.e., s.863. 
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  KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.33-34. 
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  GÖZLER, a.g.e.,  s.864. 
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ilgili kişiye savunma hakkı tanınması gereken haller, Anayasa’nın 129’uncu ve 

130’uncu maddeleri gereğince disiplin cezaları ve Rekabet’in Korunması Hakkında 

Kanun’un 43’üncü maddesi
*
 gereğince bağımsız idari otoritelerin karar alma 

süreçleri ile sınırlıdır
150

.  

Buna karşın öğretide, yaptırım niteliğinde idari işlemlerin yapılmasında 

ilgilinin savunmasının alınması gerektiği yönünde görüşler de ileri sürülmektedir
151

.  

Danıştay’ın da bu yönde kararları bulunmaktadır: 

Bir kararda davacı hakkında işleme dayanak yapılan ve uyumsuzluğunun 

kanıtı olarak değerlendirilen raporlardaki suçlamaların idarece işlemin tesisinden 

önce davacıya bildirilmediği tespit edilmiş, bu durumun Anayasa’nın 36’ıncı 

maddesiyle ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslar arası sözleşmelerle güvenceye 

alınmış olan savunma hakkına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Görülmeyene, 

bilinmeyene karşı iddia ve savunmada bulunmanın güçsüzlüğü hatta olanaksızlığı 

açık olduğundan, kamu görevlilerinin özlük haklarını ihlal eden işlemlerde 

suçlamaların ilgiliye önceden açıkça bildirilerek savunmasının alınmasının gerekli 

olduğu sonucuna varılmıştır
152

.  

İdari aşamada hukuki dinlenme ve savunma hakkının bulunmadığı yönündeki 

görüşe göre Danıştay’ın söz konusu kararı Anayasa’nın 36’ıncı maddesinin idari 

merciler önünde savunma hakkını değil, yargı mercileri önünde savunma hakkını 

kabul ettiğinden ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin hangi uluslararası sözleşmede 

kişilere idare karşısında savunma hakkının tanındığının belirtilmemesi nedeniyle 

temelden yoksundur
153

.  
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  Rekabet’in Korunması Hakkında Kanun’un 43’üncü maddesine göre, Rekabat Kurulu, soruşturma 

başlatılmasına ilişkin kararını 15 gün içinde ilgili taraflara bildirerek 30 gün içinde yazılı 

savunmalarını göndermelerini ister. 
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  GÖZLER, a.g.e., s.864 
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  Yücel OĞURLU, İdari Yaptırımlar, s.228-233; GÖZÜBÜYÜK, TAN, a.g.e, c.I, s.405; ÖZAY, 

a.g.e s.414-415. 
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  Dnş.5.D., E.1990/4297, K.1991/1099, 06.06.1991. 
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  GÖZLER, a.g.e., s.867. 
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Alman vergi hukukunda idari aşamada hukuki dinlenme hakkı AO’nun 

91.maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Bu maddede, vergi ödevlisinin, kendisi 

hakkında yapılacak bir idari işlemden önce dinlenmesi mümkün kılınarak, hakkında 

yapılan muhakemeye ve hazırlık işlemlerine etki edebilmesi sağlanmaktadır. 

Böylece, vergi ödevlisine, kendisini yükümlendiren bir idari işlem yapılmadan önce 

maddi olayları ortaya koyma ve kendi bakış açısını anlatma olanağı 

kazandırılmaktadır
154

.  

Kanımızca VUK’a da bu yönde bir hüküm eklenmesi, hem idari işlemin 

hukuka uygunluğunun sağlanması ve idari uyuşmazlıkların doğmasını engellenmesi 

hem de yükümlünün ispat hakkının güvenceye kavuşturulması açısından gereklidir. 

Ancak mevcut durumda da özellikle vergisel yaptırım tesis edilmeden önce ilgiliye 

hakkındaki suçlamaların açıkça bildirilmesi ve savunma hakkı tanınması yukarıda 

belirttiğimiz üzere hukuk devleti ve adil işleme tabi olma ilkesinin gerekleridir. 

Türk vergi hukuku açısından günümüzde geçerli olmayan (mülga) hayat 

standardı esası vergi yükümlüsünün hukuki dinlenme hakkını ölçüsüz biçimde 

sınırlayan kurallar öngören bir vergi güvenlik sistemiydi.  

Yükümlüye gerçek vergi borcuna ilişkin olarak açıklama yapma hakkı 

tanımayan hayat standardı esasına ilişkin yasa hükmü Anayasa Mahkemesi 

tarafından “hukuk güvenliği ilkesi” özelinde “hukuk devleti ilkesi”ne aykırı 

bulunarak, iptal edilmiştir
155

.  

Anayasa Mahkemesi iptal kararında, gerçek vergi alacağının saptanması 

gerektiğini, nitekim VUK’un 3.maddesinin de bu hususu vurguladığını, hayat 

standardı esası açısından uygulanan yeni biçimin, gelirle vergi arasında bulunması 
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  BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.55. Hükmün ilk fıkrasına göre “Katılımcının haklarına 

müdahale eden bir idari işlem yapılmadan önce, karar bakımından önem taşıyan olayları ifade 

etme imkânı sunulmalıdır. Bu, özellikle, vergi beyannamesinde açıklanan vergisel durumlardan 

vergi ödevlisinin zararına olacak şekilde esaslıca saptanıyorsa geçerlidir.” 91’inci maddenin ikinci 

fıkrasında sayılan istisnai durumlarda ise idarenin katılımcıyı dinleyip dinlememe konusunda 

takdir yetkisi vardır, nitekim uygulamada idarenin bu istisnalara dayanarak hukuki dinlenme 

hakkının yeterince kullanılmasına izin vermediği belirtilmektedir. (SÖHN, in: HHSp., $91 AO, 

Rz.7 (Mart 2010) (BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.55, 59). 
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zorunlu bağı kopararak gerçeği göz ardı ettiğini belirtmiştir. Böylece güvenlik 

önlemi olarak öngörülen bu sistem, güvensizliğe dönüşmüş, “vergide belirlilik 

ilkesi”ni ihlâl etmiş, “karine” gerçeğe üstün tutulmuştur.  

Bu kararın verilmesinden sonra, hayat standardı esası yasada açıklama 

hakkına kısmen yer verilerek yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu yasa hükmü tekrar 

Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Mahkeme’nin önüne gelmiş, Anayasa Mahkemesi 

hayat standardı esasını bu haliyle de Anayasa’ya aykırı bulmuştur
156

: 

Anayasa Mahkemesi öncelikle hayat standardı esasının niteliğini tespit 

etmiştir. Buna göre, hayat standardı esası, vergi yükümlüsünün ulaştığı yaşam 

düzeyini sağlayabilmesi için yaptığı gideri karşılayan bir gelirinin olabileceğini 

varsayarak gerçek gelire ulaşabilmek amacıyla getirilmiş bir vergi kontrol (güvenlik) 

sistemidir. Yani, yükümlünün yaşam ve harcama düzeyi yüksek, yılsonunda beyan 

ettiği geliri hayat standardı esası gereğince bulunacak miktardan düşük ise ödemesi 

gereken vergi bu sistem ile (varsayılan) gerçek gelirine uygun duruma 

getirilmektedir.  

Hayat standardı esası, bir takım yasal belirtilere göre belirlenen varsayımlara 

dayanmaktadır. İptal davasına konusu kural ile bir kısım gelirin (hamiline yazılı 

mevduatlardan ve menkul kıymetlerden elde edilen gelirler) vergiye tabi olmadığını 

ya da hali hazırda vergilendirilmiş olduğunu ispat hakkı tanımamaktadır. 

Anayasa Mahkemesi, gerçek gelirin bulunması için öngörülmüş olan hayat 

standardı esasının, bu haliyle gerçek gelire yaklaşma olanağını kaldıracak haksızlık 

aracı durumuna düştüğünü belirtmiştir. Zira gerçek gelirle vergi arasındaki bağ 

koparılmış olmaktadır. Gerçeğin bulunması olanaklı iken varsayıma dayanılması 

hukuka uygun değildir. 

Böylece hayat standardı aracının amaca gerçeğe ulaşma amacına uygun 

olmadığı saptanmıştır. Daha önce vergilendirilmiş ya da vergi dışı bırakılmış bir 
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kısım gelirin hayat standardı çerçevesinde tekrar vergilendirilmesi ayrıca mali güce 

göre vergilendirme ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır. 

Yükümlüye ispat hakkının tanınmayarak, gerçeğe rağmen aksinin 

kanıtlanması ve saptanması olanağı varken karinelere/varsayımlara (Anayasa 

Mahkemesi aynı kararda hem “karine” hem de “varsayım” terimlerini kullanmıştır) 

geçerlilik tanınmasının hukuk devletinin öngördüğü hukuk güvenliği ilkesine aykırı 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

 “Hayat standardı esasına göre, giderlerini karşılayabilecek gelirleri bulunan 

mükelleflere, gerçek gelirlerini ortaya çıkarmaları için yaşam ve harcama düzeyleri 

ile beyan ettikleri gelir arasındaki farklılığı açıklama ve kanıtlama hakkının 

tanınması, temel ve ek hayat standardı göstergelerine göre belirlenen tutarlardan kimi 

gelirlerini düşebilme olanağının verilmesi gereklidir. Açıklama veya kanıtlama 

yoluyla bazı gelirlerin hayat standardı esasına temel oluşturan göstergelere göre 

belirlenen tutarlardan indirilememesi, başka bir ifadeyle, göstergelere göre belirlenen 

tutarların aksi kanıtlanamayan kanunî karineler olarak kabul edilmesi, gösterge 

tutarlarının altında gelir elde edenler için gerçek gelire yaklaşılmasını önler. Bu 

durumda hayat standardı esası, gelirin gerçek miktarı üzerinden malî güce göre 

vergilendirilmesi ilkesine aykırı olacağı gibi, vergide adalet ve hukukî güvenlik, 

dolayısıyla hukuk devleti ilkeleriyle de çelişir…
157

”  

Görüldüğü üzere tüm bu kararlarda, vergi yükümlüsünün geliri bakımından 

aksi kanıtlanamayan ve işlem öncesinde yükümlüye ispat hakkı tanınmayan yasal 

karineler getirilmiş olması, diğer ilkeler yanında hukuk devleti ilkesine aykırı 

bulunmuştur. Yükümlünün hukuki dinlenme/açıklama hakkına yapılmış olan bu 

müdahalenin ölçülü olmadığı –açıkça ifade edilmemiş olsa da- saptanmıştır. Zira 

Anayasa Mahkemesi söz konusu güvenlik önleminin amaca uygunluk (gerçeğe 

ulaşma) açısından gerekli ve elverişli olmadığı sonucuna varmıştır. 

Nitekim İHAM tarafından verilen Hentrich kararında da yükümlüye yasada 

belirlenen karinenin aksini, diğer bir deyişle gerçek durumu ispat hakkı tanınmamış 
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olması silahların eşitliği ilkesine ve adil yargılanma hakkına aykırı bulunmuştur
158

. 

Bu karar, vergi hukukunda aksi ispatlanabilir olmayan kesin karinelerin varlığının, 

İHAM tarafından adil yargılanma ilkesine aykırı bulunduğunu göstermesi açısından 

önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla vergi hukukunda kesin karinelerin düzenlenmesinin ve yapılacak 

işlem öncesinde yükümlüye açıklama hakkı tanınmamasının hukuk devleti ilkesi ve 

adil yargılanma ilkesi temelinde hukuki dinlenme hakkına aykırı olduğu 

belirlenebilecektir. 

Sonuç olarak, temelini Anayasa ve İHAS’ta bulan hukuki dinlenilme 

hakkının kullanımına ilişkin olarak kanımızca Alman hukukunda olduğu gibi 

VUK’da bir düzenleme yer almalıdır. 

Nitekim İdari Genel Usul Yasası Tasarısı’nın 25’inci maddesinde “dinlenilme 

hakkı ve kullandırılması” düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili maddeye paralel olarak; 

VUK’da da ilgililerin; haklarında idari işlemin yapılmasından önce haklarını 

savunmak üzere yazılı veya idarece düzenlenecek görüşme toplantısında sözlü 

açıklama yapmalarını, tanık dinletebilmelerini, idareye her türlü bilgi ve belge 

sunmalarını, bilirkişi incelemesi yapılması isteğinde bulunmalarını kapsayan bir 

hüküm yer almalıdır. Ayrıca, vergi denetim yapılacak olaylarda ve idari yaptırımların 

uygulanmasında ilgilere dinlenilme hakkı tanınmasının zorunlu olduğu açıkça 

belirtilmelidir. Hukuki dinlenilme hakkının kullanım usulü ve süresi ile bu hakkın 

ihlâlinin sonuçları da açık bir biçimde söz konusu hükümde belirlenmelidir. 

4.2.1.2. BİLGİ ALMA HAKKI 

4.2.1.2.1. Talep Üzerine Bilgi Alma 

Yükümlülerin ispat haklarını etkin biçimde kullanabilmeleri, gerektiğinde 

vergi idaresinden bilgi talep edebilmelerini gerektirir. Bilgi alma hakkı vergi hukuku 
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özelinde VUK’un 413’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Vergi idaresi bilgi alma 

talebi üzerine açıklamayı, özelge veya sirküler yayınlama yoluyla yapmaktadır. 

Talep üzerine özelge (mukteza) verip vermeme konusunda vergi idaresinin 

takdir yetkisi yoktur. Diğer bir deyişle özelge başvurusunun koşulları gerçekleştiği 

sürece talep reddedilemeyecektir.  

Vergi yükümlülerinin kararları ve planlamaları açısından vergisel durumlarını 

öngörebilmeleri, ispat hakları açısından da gereklidir. Zira idareden geleceğe yönelik 

olarak alınan açıklama çerçevesinde hareket eden yükümlü, herhangi bir vergisel 

araştırmada ya da yargılama aşamasında, hukuka uygun davrandığına ilişkin 

savunmasında söz konusu açıklamaya uygun hareket ettiğini ileri sürebilecektir. 

Ancak bunun için açıklama talep edilen vergisel durum ile fiilen gerçekleşen 

durumun aynı olması gerekir.  

“İdare” açısından bağlayıcı olan bilginin, yükümlü açısından da bağlayıcı 

olup olmadığı meselesi ispat hukuku açısından önem taşımaktadır. Zira şayet özelge 

yoluyla verilen bilginin, herkes açısından bağlayıcı olduğu kabul edilirse, bu kabul 

söz konusu bilgiyi re’sen icra kabiliyeti bulunan yani kesin ve yürütülmesi gereken 

“idari işlem” niteliğine büründürürken; bağlayıcı bilginin idarenin tek taraflı 

açıklaması olduğu kabul edilirse, vergi ödevlisi bu bilgiye göre hareket edip 

etmemek bakımından seçim hakkı sahibi olacaktır.  

Bu bağlamda Alman hukukunda vergi idaresi, idare tarafından talep üzerine 

verilen bağlayıcı bilginin, “idari işlem” olduğunu kabul etmekte
159

  ancak öğretide 

aksi yönde görüşler bulunmaktadır
160

.  

Bir diğer tartışılması gereken husus ise özelgeyle verilen bilginin hukuka 

aykırı olduğunun yargılama aşamasında anlaşılması durumudur. Bu durumda bilginin 

halen bağlayıcı olduğunu kabul etmek mümkün müdür? Alman hukukunda bu 

konuda ikili bir ayrım yapılmaktadır. Şayet, verilen bilgi, vergi ödevlisinin 

menfaatlerine aykırı olacak şekilde yürürlükteki hukuka aykırıysa, bağlayıcı değildir. 
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Buna karşılık, vergi ödevlisinin menfaatine olan bilgi, hukuka aykırı olsa dahi hukuki 

güvenlik ilkesi gereğince geçerli kabul edilecektir
161

.  

Verilen bilginin yürürlükteki hukuka açıkça aykırı olmaması, ancak müstakâr 

nitelikteki içtihatlara aykırı olması durumu da tartışılabilir. Şayet vergi ödevlilerinin 

hukuki güvenlikleri gereğince, yürürlükteki hukuka aykırı olarak verilen bir bilgiye 

göre hareket etmelerinin aleyhine bir sonuç yaratmaması kabul edilirse, bilginin 

içtihatlara aykırı olması durumunda aynı sonuca evleviyetle ulaşmak gerekecektir.  

Alman hukukunda geçmişte incelenmiş ve inceleme raporunda ortaya 

konmuş ve etkisi gelecekte de devam edecek ya da sürekli tekrarlanacak vergisel 

durumlar için geleceğe yönelik bilgi alınması da mümkün kılınmıştır. AO m.204’e 

göre, “İncelemenin sonunda, gelecekte vergisel açıdan ne şekilde davranılacağına 

ilişkin bilginin vergi ödevlisinin işiyle ilgili önlemler bakımından önem taşıması 

şartıyla, vergi ödevlisinin yazılı talebi üzerine maliye makamı, geçmişe ilişkin olarak 

incelenmiş ve inceleme raporunda ortaya konulmuş vergisel olaya gelecekte vergisel 

açıdan ne şekilde yaklaşılacağı konusunda bağlayıcı söz vermek zorundadır.
162

”  

Bilgi alma hakkı bakımından önem taşıyan diğer bir konu, Türk vergi hukuku 

uygulamasında,  yükümlülerin vergi idaresinin elindeki kendilerine ilişkin olan tüm 

bilgilere ulaşabilmelerine izin verilmemesidir. Uygulamada hem vergi 

yükümlülerinin, hem de avukatlarının vergi dairelerinden bilgi almasının oldukça 

zor, hatta çoğu zaman olanaksız olduğu belirtilmektedir
163

. Haklarında depolanan 

tüm bu bilgiler karşısında yükümlüler, internet vergi daireleri üzerinden, sadece 

kendileriyle ilgili kimlik ve vergi bilgilerine (daha önce verdikleri beyannameler, 

borç dökümleri, tahakkuk fişleri, ödeme bilgilerine ulaşabilmektedirler
164

.  

Oysa özellikle 1982 Anayasası’nda 12 Eylül 2010 referandumuyla yapılan 

değişiklikle dilekçe hakkına ilişkin 74.maddenin başlığının “Dilekçe, bilgi edinme ve 

kamu denetçisine başvurma hakkı” şeklinde yeniden düzenlenmesi, bilgi edinmenin 
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anayasal bir hak haline gelmesini sağlamıştır. Bu anayasal haktan vergi 

yükümlülerinin de yararlanabilmesi gerektiğini açıklamaya gerek dahi yoktur.   

Yani yükümlünün, kendisi hakkındaki bilgilere ulaşabilme, vergi idaresinin 

kendisi hakkında neleri bilip neleri bilmediğini sorup öğrenebilme ve gerekirse 

bunları düzeltebilme olanağı bulunmalıdır. 

Üstelik vergi idaresinin söz konusu bilgileri vermesini engelleyen bir kural da 

bulunmamaktadır. Bilgi edinme hakkına ilişkin temel düzenlemeleri içeren 4982 

sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nda bilgi edinme hakkının elde edilebileceği kamu 

kurum ve kuruluşları yönünden herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Dolayısıyla 

vergilendirme sürecinin de Bilgi Edinme Kanunu’nun kapsamına dâhil olduğu kabul 

edilmelidir. 

Buna karşın “ticari sır” niteliğindeki ya da açıklanması durumunda kamunun 

ya da kişilerin zarar görebileceği bilgi veya belgeler 4982 Sayılı Kanun kapsamı 

dışında tutulmuştur.  

Kanımızca vergi yükümlülerine bilgi verilmemesinin gerekçesinin doğrudan 

doğruya “vergi mahremiyeti” şeklinde gösterilmesi isabetli değildir. Zira yükümlüler 

ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin vergi mahremiyetine temas etmesi söz konusu 

değildir. Dolayısıyla bilgi edinme talebi her somut olayda amaçsal olarak 

değerlendirilmelidir. VUK’un 5. maddesiyle ifşanın yasaklanmasındaki amaç, 

yükümlünün ticari ve kişisel sırlarının açığa çıkmasını önlemek, böylece özel hayatın 

ve aile hayatının gizli olduğu yolundaki anayasal kuralın gereğini yerine getirmek ve 

işletmenin bilimsel, teknolojik ve diğer sırlarının rakip firmalar tarafından 

öğrenilmesiyle haksız kazançlar yaratılmasına meydan vermemektir
165

.  

Bu bağlamda, vergi yükümlüsünün kendisi hakkında toplanan bilgilerin 

vekiline verilmemesi vergi mahremiyeti ile açıklanamayacaktır. Nitekim Danıştay 

4.Dairesi, yükümlüye ait vergi işlemlerine ilişkin tarh, tahakkuk, tahsilât evrakı ve 

diğer bilgi ve belgelerin, yükümlünün vekili olan avukata verilmesinin vergi 
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mahremiyeti kapsamında olmadığına hükmetmiştir. Davacı vekilinin idareye yaptığı 

başvuru davacının işleri için ve vekil sıfatıyla yapılan bir müracaat olduğundan, bu 

istemin reddi üzerine menfaati ihlâl edilen kişi vekil değil, davacının kendisidir
166

.  

Kanımızca Alman hukukunda olduğu gibi, bilginin verilmesinin vergi 

idaresinin görevini yerine getirmesini engelleyecek istisnai durumlar haricinde, 

yükümlünün kendisi hakkındaki bilgilere ulaşabilmesi şart olmalıdır.  

Zira genel idari usul yasaları idarenin elindeki bilgilere ulaşabilmek 

olanağının bulunmadığı yerlerde hiçbir anlam taşımayacaktır
167

.  

4.2.1.2.2.  Kendiliğinden Bilgi Alma 

4.2.1.2.2.1.  Genel Bilgi Alma Hakkı 

Vergilendirme ilişkisinin demokratik biçimde kurulması ve yürütülmesi için, 

vergilendirme sürecinin mümkün olduğunca yalınlaştırılması ve vergilendirme 

işlemlerinin sıradan kişiler için dahi anlaşılır olması sağlanmalıdır. 

Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan ve hukuk devletinin temel ilkelerinden 

biri olan “hukuk güvenliği” ilkesi; normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm 

eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal 

düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli 

kılar
168

. Hukuk devletinde idarenin eylem ve işlemlerinin idare edilenler tarafından 

önceden tahmin edilebilir olması gerekir 

Vergi idaresi yükümlüler ile ilgili olarak kapsamlı bilgi sahibi olabilmektedir. 

Özellikle vergi incelemesi, defter, belge ve kayıtlarla sınırlı olarak yapılan bir 

revizyondan çok daha geniş kapsamlı bir araştırmayı içerir. Vergi dairesindeki 

kayıtlardan çıkarılacak bilgiler, istihbarat arşivindeki bilgiler, yükümlülerle yapılan 

işlemlerde taraf durumunda olanlardan ve vergiyi doğuran olayla doğal ve açık 

ilişkisi bulunan kişilerden alınan bilgi, resmi daireler ve banka ve sigorta şirketleri 
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gibi kurumlardan kayıtlarında iz bırakacak nitelikteki işlemler bakımından; bu daire 

ve kurumlardan alınacak bilgi, nakliye kurumlarından alınacak bilgiler, işletmeye 

dâhil ekonomik değerlerin (mal, nakit, sabit değerler) fiili envanteri,  inceleme 

elemanının yerinde yapacağı maddi tespitler ve diğer her türlü maddi kontroller 

incelemede yararlanılabilecek olan sınırlı sayıda ve nitelikte olmayan 

kaynaklardandır
169

.  

Vergi yükümlülerinin haklarında bu denli kapsamlı bilgiye sahip olan idare 

tarafından kendiliğinden bilgilendirilme hakkı, hukuk devleti ilkesi ile sosyal devlet 

ilkesinden kaynaklanmakta, idari usulde “silahların eşitliğini” ve adil bir 

vergilendirme sürecinin gerçekleşmesini sağlamaktadır
170

.  

Zira bir idari usul sürecinin içinde hak arayanlar, haklarına ulaşmada, usul 

hukukunu bilenlerle aynı olanaklara sahip olmalıdırlar
171

.  

Örneğin, Alman vergi hukukunda idareye vergi ödevlisini vergilendirme 

sürecindeki hak ve ödevleri ile ilgili olarak  “talep olmaksızın” bilgilendirmesi görevi 

verilmiştir. Bu bağlamda idarenin vergi ödevlisini, belli bir vergilendirme 

sürecindeki hak ve ödevleri ile yanlışlıkla veya bilgisizlikle yaptığı hukuka 

aykırılıklar konusunda bilgilendirmesi yanında (AO m.89 I)
172

, gerekli gördüğü 

hallerde vergilendirme sürecinde sahip olduğu hak ve ödevler konusunda 

kendiliğinden bilgilendirmesi (AO m.89 I, s.2) söz konusudur
173

.  

Türk hukukunda vergi idaresinin yükümlülerin talebi olmaksızın 

kendiliğinden bilgi vermesi, iki yolla gerçekleşmektedir. Birincisi, idarenin 

genele/topluma yönelik düzenlemeler ile ilgili açıklamalar yapması diğeri ise 

bireysel bir vergilendirme ilişkisi bakımından vergi ödevlilerini vergisel 
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durumlarından somut olarak haberdar etmesidir. Günışığında yani şeffaf idare; 

demokratik idare, idarede demokrasi ve bütünsel olarak hukuk devleti ilkesiyle 

doğrudan ilişkilidir
174

. 

4.2.1.2.2.2.Yükümlünün Hakkındaki İddia Ve Dayanaklarına 

İlişkin Bilgi Alma Hakkı 

4.2.1.2.2.2.1. Anlam ve Kapsam 

Kişilerin savunma ve ispat haklarını etkin biçimde kullanabilmeleri için, 

öncelikle haklarındaki iddia ve tamamen haberdar olmaları şarttır. Zira çalışmamızın 

ikinci bölümünde incelediğimiz üzere, olumsuz olayların ispatı mümkün olabilirse 

de, belirsiz olayların ispatı mümkün değildir.   

Bu temel hak, şüpheli ve sanık bakımından özel olarak düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemelere göre şüpheli ve sanığa hakkındaki suçlamanın açıkça ve ayrıntılı 

olarak bildirilmesi gerekmektedir. (İHAS m.6/3-a, AY.m.19/3, Medeni ve Siyasi 

Haklar Sözleşmesi m.9/2, CMK m.90/4, 101/2, 121/1, 147/1-b). 

Bu bağlamda kişiler hakkında ifade, sorgu, yakalama, gözaltı, arama gibi 

muhakeme işlemlerinde yapılan bildirimin açık, anlaşılır, yeterli, eylemin tür ve 

biçimi, yer, zaman, deliller ve kişilerle ilintisini içeren biçimde yapılmış olması; 

buna karşılık belirsiz ve genel ifadelerle yapılmaması gerekir. İsnat ne kadar açık ve 

ayrıntılı olursa savunma o derece sağlıklı ve gerektiği biçimde yapılacak; bu da hem 

savunma hakkının silahların eşitliği ilkesine uygun olarak gerçekleşmesine hem de 

maddi gerçeğin hukuka uygun biçimde açığa çıkarılmasına hizmet edecektir. 

Savunma hakkı kısıtlanarak ulaşılan maddi gerçek, başka bir ihlâl aramaksızın 

hukuka mutlak surette aykırı olacaktır
175

. 
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  İl Han ÖZAY, “Günışığında Yönetim, Politik Yozlaşma ve Şeffaf Yönetim Sempozyumu”, Dokuz 

Eylül Üniversitesi İİBF  Maliye Bölümü, İzmir, 14-15 Nisan 1994, Günışığında Yönetim, 
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Vergi yükümlüsünün de denetim süreçlerinde hakkında yürütülen işleme ve 

dayanaklarına ilişkin bilgi sahibi olması gerekir. 

Nitekim örneğin Alman hukukunda, yükümlünün hakkında yürütülmek 

istenen idari işlemi önlemesi ya da farklı şekilde yürütülmesini sağlayabilmesi için; 

söz konusu işlem, gerekçesi ve idari işleme temel olan deliller hakkında bilgi sahibi 

olması gerektiği kabul edilmektedir
176

.  

Alman VUK’da (AO)  bu yönde bir hak açıkça öngörülmemiş olsa da, 

bireysel olayda hukuki dinlenilme hakkının gereği olarak yükümlüye kendisiyle ilgili 

bilgi ve belgelere ulaşma olanağı tanınmaktadır
177

.  

Öğretide bu hakkın Anayasa’da yer alan kişinin kendisine ilişkin bilgilere 

ulaşma hakkından ve hukuk devleti ilkesinden, yasal düzeyde ise “vergilendirme 

sürecini kapsamı dışına çıkarmayan” Federal Bilgi Koruma Kanunu’ndan 

kaynaklandığı yolunda çeşitli görüşler bulunmaktadır
178

.  

Alman Anayasa Mahkemesi’nin 2008 tarihli kararı ile bu hak, idari aşamada 

kabul edilen bir hak haline gelmiştir. Bu karara göre, Federal Bilgi Koruma 

Kanunu’nun 19.maddesi gereğince vergi idaresi, vergi ödevlisine kendisi ile ilgili 

bilgileri vermeye, bu bilgileri kimden aldığını ve bilginin saklanma amacını 

bildirmeye mecburdur. Yüksek Mahkeme’ye göre bu hak ancak bu bilginin verilmesi 

nedeniyle somut olayda vergi idaresinin görevini yerine getirmesi tamamen işlevsiz 

hale gelecekse sınırlandırılabilir ve bilgi verilmeyebilir
179

. 

Avusturya Mali Kanunu’nun 20. maddesine göre vergi idaresi takdir 

aşamasının sonuçlarını gerekçelendirmek zorundadır. Yani idare hangi takdir 
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  SCHMITZ, in:Schwarz, $91 AO, Rz.12 (Kasım 2010); SÖHN, in: HHSp., $91 AO, Rz.66 (Mart 

2010); SEER, in: Tipke/Kurse, #91, AO, Tz 8-9 (Ocak 2010). Bu bağlamda, vergi ödevlileri 
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  SEER, in: Tipke/Kruse, AO m.91, Tz.30 (Ocak 2010); SÖHN, in: HHSp, AO m.91, Rz.88, Rz.90 

(Mart 2010) (BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.60) 
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yöntemini neden kullandığını belirtmelidir. Vergi yükümlüsüne tercih edilen takdir 

yöntemi ve sonuçlarını gerekçeleriyle bildirerek görüş belirtme fırsatı tanınmalıdır
180

. 

Görüldüğü üzere Avusturya vergi hukukunda da yükümlünün hukuki dinlenilme 

hakkı ve bu bağlamda bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. 

Türk vergi hukukunda da, vergi denetimi öncesinde ve denetim sonucunda 

nezdinde denetim yapılan kişinin herhangi bir talebi olmaksızın bilgilendirilmesi 

gerektiği kabul edilmiştir. Bu kapsamda; vergi incelemesinin konusunun incelemeye 

tabi olana incelemeden önce açıklanması (VUK.m.140), vergi ihbarnamesinin 

(VUK.m.35) ve ceza ihbarnamesinin ekinde inceleme raporunun tebliğ edilmesi 

(VUK.m.366), takdir kararında takdirin içeriğinin ve açıklamasının yer alması 

(VUK.m.31) bu yöndeki düzenlemelere verilebilecek örneklerdir. 

Bu bağlamda yasada açıkça belirtilmese de denetim sırasında da yükümlünün 

bilgi alması sağlanmalıdır. Örneğin vergi yükümlüsünün yeterince bilgi sahibi 

olmadan imzaladığı bir tutanağın geçerli delil olarak kabul edilmemesi gerekir. 

Danıştay’ın bu yönde verdiği eski tarihli bir kararda, tarhiyata neden olan tutanak 

içeriği ve saptanan hususlar hakkında yükümlünün yeteri kadar bilgi sahibi olmadan 

imzaladığı bu nedenle sözü edilen taşınmazdan 1974 yılından 1979 yılı sonuna değin 

her yıl için elde edilmesi mümkün olan kira geliri miktarının yapılacak bilirkişi 

incelemesiyle saptanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır
181

 

İdari işlemlerde hak arama yolu ve süresi hakkında bilgi verilmesi ise 

anayasal bir zorunluluktur. 

03.10.2001 tarihinde kabul edilen 4709 Sayılı Kanunla Anayasa’nın 40’ıncı 

maddesine eklendiği üzere “Devlet işlemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve 

mercilere başvuracağını ve sürelere belirtmek zorundadır.” 

Danıştay da bu hükmün ayrı bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeyen, 

doğrudan uygulanabilir nitelikte olduğu gerekçesiyle yasama, yürütme ve yargı 

organlarının, idare makamlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
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işlemlerinde, bu işlemlere karşı başvurulacak idari veya yargı mercileri ve kanun 

yolları ile sürelerini belirtmesinin zorunlu olduğunu belirtmiştir. Örneğin 

başvurulacak yargı mercii veya idari makamın ve başvuru süresinin gösterilmediği 

ödeme emrinin Anayasa’nın 36’ıncı maddesinde öngörülen hak arama özgürlüğünü 

sınırladığı ve 40’ıncı maddesine açıkça aykırı olduğu belirtilmiştir
182

. 

Bilgiye ve bu bağlamda ispat araçlarına ulaşmak bakımından Danıştay 

kararlarında çelişkili yaklaşımlar bulunan bir husus ise daha önce çalışmamızda yer 

verdiğimiz üzere tarhiyatın dayanağı olan rapor ve tutanakların ihbarnameyle birlikte 

davacıya tebliğ edilmemiş olmasının sonuçlarıdır. Bu konu ilgili kararlar ile birlikte 

aşağıda ayrı bir başlık halinde incelenmektedir. 

4.2.1.2.2.2.2. Tarhiyata Dayanak Olan Rapor ve Tutanakların 

Yükümlüye Tebliğ Edilmemesi 

VUK’un vergi ihbarnamesinin içeriğinde bulunması gereken bilgileri 

düzenleyen 35. maddesinin son bendi uyarınca, takdir komisyonunun kararı üzerine 

tarh edilen vergilerde kararın ve “re’sen takdiri gerektiren” inceleme raporunun birer 

örneğinin ihbarnameye eklenmesi gerekmektedir. Keza, aynı Kanun’un ceza 

ihbarnamesinde bulunması gereken bilgileri düzenleyen 366.maddesinin son bendi 

hükmü uyarınca da “cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile inceleme 

raporunun” birer örneğinin ihbarnameye eklenmesi şarttır. Bu hükümlere aykırı 

olarak düzenlenmiş ihbarnamelerin hukuka aykırı olmaları nedeniyle iptal edilmesi 

gerekir. Konuya ilişkin çeşitli yargı kararlarında da tarhiyatın dayanağı olan inceleme 

raporunun ihbarnameye eklenmemesinin, ihbarnameyi hükümsüz kılacak nitelikte 

yani esasa etkili bir usul hatası olduğu kabul edilmiştir
183

.  

Yükümlü hakkında yapılan tarhiyata dayanak olan inceleme raporlarının ve 

diğer tutanakların, en azından özet halde ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi 

VUK’un yukarıda belirttiğimiz hükümlerine aykırı olmasının ötesinde, yükümlünün 
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savunma ve ispat haklarını ihlal eder. Zira yükümlünün tarhiyata karşı itiraz hakkını 

kullanabilmesi ve tarhiyatın hukuka aykırılığını ispatlayabilmesi için, öncelikle 

tarhiyatın ve ceza kesme işleminin maddi ve hukuki sebebini bilmesi gerekir. 

Dolayısıyla söz konusu hükümler bulunmasa idi dahi, tarhiyata dayanak olan rapor 

ve tutanakların en azından özetlerinin yükümlüye tebliğ edilmesi gerekecekti. 

Danıştay 3. Dairesi’nin bir kararında da; inceleme raporlarının birer suretinin 

vergi ceza ihbarnamelerinin ekinde tebliğ edilmemesinin Anayasal bir hak olan 

savunma hakkının ihlaline yol açtığı ve Anayasa’nın 36. maddesiyle güvence altına 

alınan hak arama özgürlüğü ile de bağdaşmadığı gerekçesiyle vergi ve cezayı 

kaldıran vergi mahkemesi kararı onanmıştır
184

. 

Aynı şekilde, Danıştay 4. Dairesi, defter ve belgelerin yanmasının 

yükümlünün ispat yükünü kaldırmayacağı açık ise de söz konusu tarhiyatın dayanağı 

vergi inceleme raporunun ihbarnamelerle birlikte davacıya tebliğ edilmemesinin 

davacının uzlaşma, dava açma gibi savunma haklarının sınırlandırıldığı, 

zorlaştırıldığı ve inceleme raporunun bir örneğinin ihbarnameye ekleneceği kuralına 

uyulmadığını belirterek yapılan tarhiyatta isabet görülmediği gerekçesiyle tarhiyatın 

kaldırılması yönündeki vergi mahkemesi kararını onamıştır
185

.  

Buna karşın Danıştay’ın aksi yönde güncel bir kararına da rastlanmıştır. Söz 

konusu karara konu olayda; vergi inceleme raporuna dayanılarak davacı şirket adına 

re’sen salınan katma değer vergisine ve kesilen kaçakçılık cezasına ilişkin işlemi; 

VUK’un 35. maddesinin son fıkrası uyarınca, inceleme raporunun bir suretinin 

ihbarnameye eklenmesinin zorunlu olduğu, aksi halde, tarhiyatın maddi ve hukuki 

sebeplerinin yükümlüler tarafından bilinememesi sebebiyle yasal hakların 

kullanılmasının sınırlandırılmış olacağı; bu nedenle, sözü edilen hususa 

uyulmamasının, anılan Kanunun 108. maddesinde öngörülen esasa etkili bir eksiklik 

olduğu gerekçesiyle iptal eden vergi mahkemesi kararının; bir sureti davacı şirkete 

verilen vergi inceleme raporu eki tutanaktaki tespitlerin bilindiği, raporun tebliğ 

edilmemesinin esasa etkili eksiklik olmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir. 
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Daire yaptığı incelemede, davacının, dava dilekçesinde bildirmiş olduğu 

tebliğ tarihine nazaran dava açma süresinde davasını açmış olmasından hareketle, 

inceleme raporunun ihbarnameye eklenmemesinin davacının, hak arama yoluna 

başvurmasını engellemediği kanısına ulaşmıştır. Danıştay, vergi mahkemesinden 

farklı olarak, ihbarnamenin yalnızca tarh ve ceza kesme işlemini “ilgililere duyuran 

bir belge” olduğunu, ihbarnamenin ekinde inceleme raporunun yer almamasının (tarh 

ve ceza kesme işleminin) hükümsüzlüğünü doğuran nitelikte bir eksiklik olmadığını 

belirtmiştir. Ayrıca, inceleme raporunun örneği, İYUK m.16’nın 5.fıkrası uyarınca 

davalı Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün savunma dilekçesine eklenmek suretiyle 

davacıya tebliğ edilmiş bulunduğundan; davacının kendini savunma hakkının da ihlal 

edilmiş olmadığını belirterek, temyiz istemini kabul edip, kararı bozmuştur
186

.  

Kanımızca, Danıştay’ın yukarıda aktardığımız, vergi/ceza ihbarnamesinin 

işlevinin, ilgili tarh ve/veya ceza kesme işlemini ilgililere duyurmak olduğu, bu 

nedenle ihbarname ekinde inceleme raporunun bulunmamasının yükümlünün hak 

arama yoluna başvurmasını engellemediği, savunma haklarını ihlal etmediği 

yönündeki görüşü hatalıdır. Zira işlemin duyurulmasının amacı, sadece işlemin 

varlığını değil aynı zamanda içeriğini, niteliğini ve sebeplerini de duyurmaktır. 

Böylece işlemin muhatabı, gerekirse işlemin iptalini talep etmek için hukuksal 

yollara başvurmak olanağına sahip olacaktır. Dolayısıyla ihbarnamenin ekinde 

inceleme raporunun bulunmamasının, asıl işlemi hükümsüz kılacağı gibi, 

yükümlünün savunma ve ispat hakkını da ihlal edeceği görüşündeyiz. 

Uygulamada, bu konuda yaşanan bir diğer sorun da, yasaya dayanmayan 

ancak uygulamada sıklıkla görülen “vergi tekniği raporu”
*
 adıyla düzenlenmiş 

raporlara ilişkindir.  

Bir yükümlünün sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlediğine ilişkin olarak başka bir inceleme elemanı tarafından hazırlanmış olan 
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rapor esas alınarak, bu yükümlüden belge alan herkes için sadece söz konusu 

belgenin deftere kaydedildiğini saptayan bir tutanağa dayanılarak, taraflar arası ilişki 

inceleme konusu yapılmaksızın, raporlar düzenlenmektedir. Söz konusu yükümlüden 

belge alanlara, sadece diğer rapora atıf yapılarak yazılan bu raporlar tebliğ edilmekte, 

ancak belgeyi düzenleyen kişi hakkında düzenlenen ve belgenin niçin sahte veya 

yanıltıcı belge kabul edildiğini açıklayan -atıf yapılan- rapor tebliğ edilmemektedir. 

Böylece daha önce düzenlenmiş olan yani faturanın sahteliği tespitini içeren raporun 

tarih ve sayısı dışında başka bir bilgi bulunmamakta, dolayısıyla yükümlünün 

hakkında ceza davası açılmasına ve üç kat vergi ziyaı cezalı tarhiyat uygulanmasına 

yol açan söz konusu faturaların neden sahte olduğu, yükümlüyle ne şekilde ilişki 

kurulduğu yükümlü tarafından saptanamamaktadır
187

. Yükümlünün, kendisine isnat 

edilen suç, hakkında uygulanan ceza ve tarh edilen verginin gerekçesine vakıf 

olamaması elbette savunma ve ispat hakkını ihlal etmektedir. Bu bağlamda, yükümlü 

hakkında yapılan tespitlere dayanak olan raporların da yükümlüye tebliğ edilmesi 

gerektiği düşüncesindeyiz. 

Yükümlünün hakkında yapılan cezalı tarh işlemine dayanak olan tanık 

beyanlarının da bilgisine sunulması gerektiği açıktır. Oysa uygulamada gizli tanık 

beyanlarının tarhiyata dayanak olarak kullanılmıştır. Bir kumarhanede yapılan vergi 

incelemesinde çok büyük rakamlarla kumar oynadıklarını söyleyen kişilerin 

beyanları alınmış, diğer defter ve delillerle birlikte değerlendirilerek bir rapor 

hazırlanmış, raporda belirlenen matrah üzerinden cezalı KDV tarhiyatı yapılmıştır. 

Ancak tebliğ edilen ihbarname ile birlikte inceleme raporunun ekinde, ilgili 

tutanaklara yer verilmemiştir. Yükümlünün tanık beyanlarının da kendisine 

gönderilmesine yönelik talebi, tanığın güvenliği nedeniyle gizli tutulacağı 

gerekçesiyle vergi idaresince reddedilmiştir. Vergi yükümlüsü tarhiyata karşı dava 

açarak tanık beyanlarını bu kez mahkemeden talep etmiştir. Zira bu kişilerin 

gerçekten kumarhanede oyun oynayıp oynamadıklarını, gerçekten bu kadar para 

kaybetmek gücüne sahip olup olmadıklarını, kendileriyle husumeti olup olmadığını 

bilmemektedir. Mahkemenin ara kararıyla tanık beyanlarını içeren tutanakları vergi 
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dairesinden talep etmesi üzerine, vergi dairesi bu kez tutanakları tanıkların isim ve 

adreslerini silerek göndermiştir. Mahkeme bununla yetinerek davayı reddetmiştir. 

Temyiz incelemesini yapan Danıştay tanık beyanlarını içeren tutanakların asıl ya da 

onaylı örnekleri davacıya gönderilmeden ve değerlendirmesi alınmadan verilen 

kararın hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur
188

. Görüldüğü üzere 

Danıştay’ın bozma kararının gerekçesi, isabetli olarak, yükümlünün savunma ve 

ispat hakkına aykırılık taşıyan yargılama sonucunda verilen kararın hukuka uygun 

olmamasıdır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, yükümlüye ihbarname eklinde tebliğ edilmesi 

gereken rapor ve tutanaklar “re’sen takdiri gerektiren” raporlar ile “cezayı gerektiren 

olayın tespitine dair tutanak suretleri”dir. Dolayısıyla raporun ve tutanağın niteliği ne 

olursa olsun ya da kimin nezdinde düzenlenirse düzenlensin, re’sen takdir ve/veya 

cezayı gerektiren olayın tespiti ile bağlantısı mevcut ise, yükümlüye tebliğ edilmesi 

gerektiği düşüncesindeyiz. 

4.2.1.2.2.2.3.Yükümlünün Transfer Fiyatlandırmasında Gizli 

Emsallere Ulaşamaması 

Yükümlülerin delillere ulaşabilmesi konusu özellikle transfer fiyatlandırması 

açısından önem taşımaktadır. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” kenarbaşlıklı 13. maddesi 

yükümlülere bu maddedeki anlamıyla ilişkili kişiler ile yapmış oldukları, yine 

maddede sayılan işlemlerini emsallere uygun olarak yapma ödevi yüklemektedir. 

Aksi takdirde yükümlüler, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtmış 

kabul edilmektedirler.  

Türk vergi sisteminde firmaların mali bilgilerini içeren ve ücret karşılığı dahi 

olsa kamunun kullanımına açık bir veri tabanı bulunmadığından emsal için kaynak 

araştırmasına ihtiyaç vardır. Zira vergi mahremiyetini ihlal edeceğinden vergi 

idaresinin tüm yükümlülere açık bir veri tabanı oluşturması mümkün olmamaktadır. 
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  TÜSİAD, s.51. 
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Yükümlüler ve vergi idareleri işlemlerin emsallere uygunluğunu ispat etmek için 

şirket veya grup içindeki karşılaştırılabilir fiyatlardan, veri tabanlarındaki dış emsal 

araştırmalarına kadar çeşitli kaynakları kullanabilirler.  

Veri tabanlarından emsal fiyat veya bedele değil, incelenen şirketin kâr 

durumunun veya sahip olduğu finansal oran ya da büyüklüğün incelenen şirkete 

emsal olabilecek nitelikteki firmaların mali oranları veya büyüklükleriyle 

karşılaştırılabilmesine olanak verecek bilgilere ulaşılır
189

. 

Emsal araştırmasında emsallere ulaşmak bakımından idare ile yükümlülerin 

olanakları eşit değildir. Zira vergi idaresinin diğer firmaların mali tablolarına 

ulaşması mümkün iken bu bilgiler yükümlü firmalar için kolaylıkla erişilebilir 

durumda değildir. Özellikle gizli emsalin kullanılması halinde, hakkında vergi 

tarhiyatı yapılan yükümlünün, fiyat veya bedel farklılığını açıklayabilecek şartlara 

ilişkin herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır
190

. 

Gizli emsal, vergi idaresi tarafından “doğrulanamayan” bir iddia ve yükümlü 

tarafından “bilinmeyen” bir emsal olduğundan ve daha önce belirtildiği üzere belirsiz 

olanın ispatı mümkün olmadığından, yükümlülere bu emsalleri çürütmek bakımından 

ölçüsüz bir ispat yükü yüklenmiş olmaktadır. 

Bu nedenle “gizli emsal” uygulaması yükümlülerin delillere ulaşma hakkına 

ve bu bağlamda ispat hakkına aykırılık taşımaktadır. Zira bu durumda vergi 

idarelerinin karşılaştırmada emsal aldıkları kontrol dışı işlemin kaynağını, işlemleri 

incelenen yükümlülere açıklamamaları nedeniyle, yükümlüler gizli emsallere karşı 

savunma olanağından yoksun bırakılmaktadır
191

.  

                                                           
189

  S.Serdar SUMAY, Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Dış Emsallerin Veri Tabanları 

Vasıtasıyla Tespiti, Vergide Gündem, Nisan, 2009,  

http://www.vergidegundem.com/files/DisEmsallerinTespiti 14_09_2009.pdf, s.4 (Çevrimiçi), 

10.05.2015. 
190

  Billur YALTI, Transfer Fiyatlandırmasında “Gizli Emsal”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 251, 

Ağustos, 2009, s. 10. 
191

  N.Semih ÖZ, Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, Mart, 2005, s.297. 
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Bu nedenlerle gizli emsal uygulamasının yükümlülerin savunma ve ispat 

haklarını zedelediği ve adil işlem ilkesine uygun olmadığı gerekçeleriyle kaldırılması 

gerektiği kanaatindeyiz. 

4.2.1.2.2.2. Yükümlünün İdari Kararın Gerekçesi Hakkında Bilgi Alma 

Hakkı 

İdari işlemin gerekçeli olması, esasa ilişkin değerinden, yani hukuka uygun 

ya da yerinde olup olmamasından bağımsız olarak, işlemin olgusal ve hukuksal 

dayanakları konusunda bilgi veren biçimsel bir unsurdur
192

.  

Gerekçe, hem işlemi yapan makamı yasanın sözünü ve özünü göz önüne 

almaya, doğru ve anlamlı olguları ortaya koymaya ve işlemin dayanağının 

uygunluğunu denetlemeye mecbur kılar; hem de ilgililere hukuka uygunluğunu ve 

dayanağını değerlendirme olanağını sağlayarak yargı yoluna gidip gitmeme ya da 

diğer başvuru yollarına başvurup başvurmama konusunda rehberlik işlevi görür
193

.  

Gerekçeli kararın işlevi, tarafların karara karşı etkili biçimde itirazda 

bulunabilmelerini sağlamak ve hukuki dinlenme haklarının yerine getirildiğini 

taraflara göstermektir
194

. 

İdari işlemlerin hukuka uygun olmasında kamu yararının bulunması ve 

ilgililerin hak ve özgürlük ihlallerini en aza indirmesi açısından önemli olsa da Türk 

hukukunda idari işlemlerin gerekçeli olması zorunluluğu öngören genel yasal bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Ancak yukarıda belirtildiği üzere “takdir komisyonu 

kararının gerekçeli olması” gibi belli bazı idari işlemler bakımından bu zorunluluk 

getirilmiştir. 

Bununla birlikte kanımızca temel hak ve özgürlüklerini etkileyen tüm 

işlemlerde gerekçe gösterilmelidir. Bir görüşe göre bu zorunluluğunun dayanağını 

idari işlemlerin hukuki ve fiili sebeplerinin bulunması gereği, gerekçeli olma 

                                                           
192

  KABOĞLU, a.g.e., s.100. 
193

  KABOĞLU, a.g.e., s.100. 
194

  Suominen/Finlandiya,  37801/97, 01.07.2003, para.37. 
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ilkesinin dayanağını oluşturur
195

. Gerçekten, idari işlemin sebep unsurunun 

bulunması ile gerekçeli olması birbirinden farklı hususlar olsa da sebep unsurunun 

bulunup bulunmadığının ilgiliye bildirilmesi “gerekçe” aracılığıyla mümkün 

olacaktır. 

4.2.1.3. DELİL GÖSTERME HAKKI 

Delil serbestliği ilkesinin, yalnızca vergi idaresi için söz konusu olmaması 

gerektiği yönündeki görüşümüzden, ancak aksi yöndeki Türk vergi hukuku 

uygulamasından çalışmamızın ikinci bölümünde söz edilmişti. Vergi yükümlüleri de 

bu serbestȋden vergi idaresi ile eşit koşullarda yararlanmalıdırlar
196

.  

VUK’da yükümlülere “delil gösterme ödevi” getiren düzenlemeler, aynı 

zamanda “delil gösterme hakkı”nı da sağlamaktadır. Nitekim Alman hukukunda da, 

vergi ödevlisinin kendisiyle ilgili vergiyi doğuran olayı açıklayacak delilleri vergi 

idaresine sunma hakkının (delil gösterme hakkı/Beweisantrag
197

) hukuki dayanağı 

bakımından bir görüş vergi ödevlisinin delil gösterme hakkını AO m.90’a 

dayandırmaktadır. Bu madde, ödevlileri, vergisel durumun tespitine “birlikte etki 

etmekle” yükümlü kılmaktadır. (m.90, I, c.1)
198

.   

Elbette yükümlünün delil gösterme hakkının en temel dayanağı hukuk devleti 

ilkesi olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda yükümlüler, haklarında menfaatlerini 

etkileyen bir hazırlık işlemi sırasında ya da böyle bir işlem ortada yok iken dahi 

vergisel durumlarını etkileyebilecek her halde, bu işlemi önlemek adına savunma ve 

delil gösterme olanağına sahip bulunmalıdırlar. 

Vergi yükümlüsü tarafından gösterilen delillerin tümünün vergi idaresince 

kabul edilip edilmeyeceği konusu ise ayrı bir meseledir.  

                                                           
195

  KABOĞLU, a.g.e., s.100. 
196

  CANDAN, İYUK, s.806. 
197

BAŞARAN YAVAŞLAR bu hakkı “ispat dilekçesi hakkı” olarak nitelendirmektedir. BAŞARAN 

YAVAŞLAR, a.g.e, s.67. 
198

  SEER, in:Tipke/Kruse, AO m.90, Tz.2 ve m.91, Tz.1 (Ocak 2010) (BAŞARAN YAVAŞLAR, 

a.g.e, s.67). 
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Vergi idaresinin vergi yükümlülerince sunulan ispat araçlarından, vergi 

hukukunda kabul edilebilir delil olma niteliği taşıyan tüm ispat araçlarını dikkate 

alması ve değerlendirmesi gerekir.  

Bunun yanında, yasada bir aracın vergi idaresince “delil” olarak 

değerlendirilemeyeceği açıkça belirtilmiş olabilir. Örneğin “yemin” bu delil 

türlerinden biridir. Ayrıca, VUK’da açıkça “vergi yasalarıyla kabul edilen haller 

dışında, yükümlülüğe veya vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmelerin vergi 

dairesini bağlamayacağı” düzenlenmiştir (VUK.m.8/3). Dolayısıyla vergi idaresinin 

bu tip sözleşmeleri dikkate alması zorunlu değildir. Özel sözleşmelerin vergi 

idaresini bağlamayacağının açıkça belirtilmesi, yasada getirilmiş kısıtlamalar ve 

delillerin haiz olması gereken özellikler çerçevesinde, yükümlü tarafından sunulan 

diğer ispat araçlarının idarece değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir. 

İdarenin, yükümlünün savunmasını ve gösterdiği delilleri dikkate almamasının, 

vergisel olayların gerçek mahiyetini tespit amacına aykırı olduğunu, bu yönde 

Danıştay kararları da bulunduğunu daha önce belirtmiştik. Diğer yandan, idare 

yükümlünün gösterdiği delillerle bağlı olmaksızın re’sen delil araştırabilecektir. 

Alman hukukunda ise, AO m.88, I, c.2’de vergi idaresinin vergi ödevlilerinin 

sunduklarıyla bağlı olmadığını düzenlemektedir. Vergi ödevlisi, idare bu konuda bir 

talepte bulunmadan, serbestçe sunduğu delillerin mutlak surette kullanılmasını, 

bunlara dayanılmasını talep edemez. Ancak BFH kararlarına göre, eğer vergi idaresi 

sunulan bilgi ve belgeyi reddedecekse, bunu makul ve tutarlı biçimde 

gerekçelendirmek zorundadır
199

.  

Bir diğer husus ise idari aşamada kabul edilen hususların aksinin yargılama 

aşamasında kanıtlanıp kanıtlanamayacağıdır. Örneğin bir olayda hakkında arama 

yapılan kişinin, aramanın yasaya aykırı yapıldığı yolunda herhangi bir mercie 

şikayette bulunmaması ve vergi incelemesinden sonra belgelerin kendilerine ait 

olmadığı yönünde ihtirazi kayıt koymaksızın defter ve belgeleri teslim alması 

nedeniyle, söz konusu arama “vergilendirmeyi sakatlayacak nitelikte” 
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  BFH v.30.10.1958, BStBI III 1959, 105; BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.68. 
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görülmemiştir
200

. Görüldüğü üzere, karara göre arama sırasında düzenlenen 

tutanaklarda hukuka aykırı bir durum olduğunun ileri sürülebilmesi için tutanak 

imzalanırken bu duruma ilişkin bir şerh konulması ya da şikayette/suç duyurusunda 

bulunulması gerekmektedir. Diğer yandan bunlar yapılmasa dahi yargılama sırasında 

da söz konusu gerçeğe aykırı durumların ispat hakkının tanınması gerektiği 

inancındayız. Diğer bir deyişle aramada düzenlenmiş olan tutanakların da “kesin 

delil” olmadığını, aksinin iddia ve ispat edilebileceğini düşünmekteyiz. 

4.2.1.4. DELİL GÖSTERMEME (SUSMA) HAKKI 

Susma hakkı, kişinin, kendi aleyhine delil vermeme suretiyle, kendi 

mahkûmiyetinin hazırlanmasına iştirak etmemesi anlamına gelir
201

. Genellikle ceza 

usul hukukuna ilişkin kabul edilen evrensel bir temel ilke olsa da bu hak vergi 

hukuku bakımından da oldukça önem taşımaktadır. Özellikle İHAM kararlarıyla 

gelinen aşamada vergi yükümlüsünün susma hakkı vurgulanmış ve daha kapsamlı 

hale gelmiştir. Bu bağlamda susma hakkının yükümlülerin haklarında herhangi bir 

cezai soruşturma ya da kovuşturma başlamadan önce, idari aşamada da geçerli 

olabileceği aşağıda açıklayacağımız gerekçelerle kabul edilmektedir.  

Susma hakkı, vergi yükümlüsünün idare ile işbirliği yükümlülüğünün ve 

“delil kaynağı” olarak işlevinin sınırını oluşturmaktadır.  

Savunma ve ispat hakkının temelini irade özgürlüğü oluşturur. Bu hak 

kapsamında kişi, savunma araçlarını ve kendi savunmasının kapsamını kendi 

iradesiyle özgürce belirleyebilmelidir. Susmak da bir savunma biçimi olduğundan, 

kişilere genel nitelikteki savunma hakkı kapsamında, susma hakkı ayrıca tanınmıştır 

(AY, m.38/5). Elbette, “susma” bir hak olduğundan, kişinin susmaya da 

zorlanmaması gerekir.  
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  DVDDK, E.2009/180, K.2009/301, 19.06.2009. 
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  Faruk EREM, “Susma Hakkı”, Yargıtay Dergisi, C.18, S.3, Temmuz 1992, s.297. 
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Susma hakkı, birçok uluslararası ve uluslarüstü nitelikte düzenlemeye konu 

olmuştur
202

.  

İHAS’da, susma hakkına yönelik açık, spesifik herhangi bir düzenleme 

mevcut değildir. Bunun nedeni, bu Sözleşme’nin dayanağı olan BM İnsan Hakları 

Komitesinin Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 1949’daki taslak versiyonunda 

bu hakkın açıkça yer almamasıdır
*
. Ancak İHAS organlarının içtihatlarında 

belirledikleri üzere, susma hakkı, suç isnadı içeren davalara ilişkin olarak, İHAS’ın 

“adil yargılanma hakkını” düzenleyen 6’ıncı maddesinde
*
 zımnen yer almaktadır

203
. 

Buna ek olarak, Sözleşme’nin 3.maddesi hiç kimsenin işkence, insanlık dışı 

veya haysiyet kırıcı muameleye tabi tutulamayacağını belirterek, bir kimseye kendi 

isteğine rağmen zor kullanarak açıklama yaptırılmasını yasaklamaktadır.  

1982 T.C. Anayasası’nda susma hakkı “suç ve cezalara ilişkin esaslar” 

başlıklı 38’inci maddenin 5’inci fıkrasındaki “Hiç kimse kendisi ve kanunda 

gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 

göstermeye zorlanamaz” şeklindeki hükümden ortaya çıkmaktadır. Herkesin 

kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu 

yolda delil göstermeye zorlanmama, diğer bir deyişle “susma hakkı” Anayasamızda 

                                                           
202

  Bunlardan ilki İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’dir. Bu Bildirge’ye göre, kişi suçluluğu sabit 

olana kadar masumsa susma hakkına da sahiptir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi de masumluk 

karinesinin yanı sıra hiç kimseye işkence, insanlık dışı veya onur kırıcı davranış ya da ceza 

uygulanmayacağını düzenlemiştir. 1975 tarihli “Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme”de 

de kişiden doğrudan veya dolaylı kanıt veya itiraf elde etmek için bir harekette bulunmanın yasak 

olduğu hükme bağlanmıştır. Eski Yugoslavya ve Ruanda için Uluslararası Ceza Muhakemesi 

Kuralları’nda ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurucu Belgesinde de susma, bir hak olarak 

düzenlenmiştir. İNCEOĞLU, a.g.e., s.262. Avrupa Birliği Anayasası’nın II’inci Bölümü’nde yer 

alan 108’inci maddede de suçlanan herkesin, yasa tarafından suçu kanıtlanana kadar masum 

sayılacağı ve bu kişinin savunma haklarına saygı gösterileceği garanti edilmiştir (YALTI, a.g.m. 

s.29). 
*
     Daha sonra BM Sözleşmesi değişmiş ve 14’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının g bendinde 

hakkında suç isnadı bulunan kişinin kendisine karşı tanıklık yapmaya veya suçu itirafa 

zorlanmama hakkı olduğu belirtilmiştir. 
*
   İHAS’ın 6/1 maddesine göre, “Herkes, kişisel hak ve yükümlülükleri ile hakkındaki bir suç 

isnadının karara bağlanmasında, hukuken kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından, 

makul bir sürede, hakkaniyete uygun ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir”. 6/2. maddede 

ise, “Hakkında suç isnadı bulunan bir kimse, hukuka göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar 

masum sayılır” hükmü mevcuttur. 
203

 Örn. Bkz. Saunders/Birleşik Krallık, 19187/91, 17.12.1996, para 68-69; John Murray/Birleşik 

Krallık, 18731/91, 08.02.1996,  para.45. 
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güvence altına alınmış durumdadır. Yine, Anayasa’nın 36’ıncı maddesinde, “Herkes, 

meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 

davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” hükmüyle 

özünde susma hakkını da içeren adil yargılanma hakkı düzenlenmiş durumdadır. 

Susma hakkı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “İfade ve sorgu usulü” başlıklı 

147’inci maddesinde şüpheli/sanığa hatırlatılacak hususlar arasında sayılan 

“yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu” 

hükmüyle yer almaktadır. Dolayısıyla susma hakkı, hem soruşturma hem kovuşturma 

aşamasında, hem şüpheli hem sanık için geçerlidir. 90’ıncı madde gereğince, 

kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirler alındıktan sonra, 

yakalanan kişiye bu hakları derhal bildirilir. 

VUK’da susma hakkı yalnızca belirli ödevler ve belirli kişiler bakımından 

tanınmıştır. Bu düzenlemelerden biri bilgi verme ödevine ilişkin olarak bazı kişi ve 

kurumlara tanınan bilgi vermekten çekinme hakkı olup, bu hak VUK’un 151’inci 

maddesinde yer düzenlenmiştir. Bu maddede öncelikle kendilerinden bilgi istenilen 

gerçek ve tüzel kişilerin, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri 

sürerek, bilgi vermekten imtina edemeyecekleri belirtildikten sonra; haberleşmenin 

gizliliği ilkesinin bir gereği olarak Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi’nin muhabereler 

hakkında tutmaya mecbur olduğu belgeleri; meslek sırrı dolayısıyla hekimler, diş 

hekimleri, dişçiler, ebeler ve sağlık memurlarının hastaların hastalıklarının nev’ine 

dair bilgileri; avukatların ise kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri dolayısıyla 

muttali oldukları hususlara dair bilgileri vermekten kaçınabileceği hüküm altına 

alınmıştır. Maddenin devamında, avukatların vekâlet ücretlerine ve giderlerine ayrıca 

avukatlık dışındaki sıfatları dolayısıyla elde ettikleri hususlara dair bilgi vermekten 

kaçınamayacağı belirtilmiştir. 

Buna karşın VUK’un 151’inci maddesinde, bilgi verme zorunluluğu olanların 

özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, istenen bilgileri 

vermekten imtina etmesi mümkün olmadığı da hükme bağlanmıştır. 
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Bu son hükmün yerindeliğinin özellikle susma hakkı bakımından eleştiriye 

açık olması yanında, mevcut durumda kişiye “susma hakkı” tanıyan kanunun, 

VUK’a göre “özel kanun” niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi de kolay 

olmayabilir. 

Örneğin kanımızca Avukatlık Kanunu’nun “avukatlara ilişkin mahremiyet 

hükümleri” bakımından VUK’a göre “özel kanun” niteliğinde olup olmadığı 

tartışılabilir bir husustur. 

Susma hakkına ilişkin diğer düzenleme ise VUK’un mücbir sebeplere ilişkin 

13’üncü maddesidir. Bu kapsamda bulunan mücbir sebeplerin varlığının, bilgi ve 

belge sunma da dâhil olmak üzere vergi ödevlerinin yerine getirilmesini 

engelleyeceği kabul edilmiştir. 

Son olarak VUK’un 139’uncu maddesinin son fıkrasında, inceleme sırasında 

haklı bir mazeret gösterilmesi halinde defter ve belgelerin ibrazı için süre verileceği 

belirtilmektedir. Dolayısıyla bu son iki düzenleme, susma hakkını sınırlı bir süre için 

tanımaktadır. 

4.2.1.4.1. Susma Hakkının Kapsamı 

4.2.1.4.1.1. Konu Bakımından 

Temel hak niteliğindeki susma hakkının iki yönü bulunmaktadır. Birinci 

yönü, kişinin yetkili makamlara kendini suçlayıcı ifade ve/veya bilgi vermeme 

hakkını içerir. İkincisi ise, sessiz kalmanın kişi aleyhinde delil olmamasına 

ilişkindir
204

.  

İkinci olarak belirtilmesi gereken husus ise, susma hakkının sadece ifade ya 

da bilgi vermeyi reddetme hakkını değil
205

, belge ve ticari kayıtları vermeyi 

reddetme hakkını da
206

 kapsamına almasıdır
207

.  

                                                           
204

  İNCEOĞLU, a.g.e, s.262. 
205

  Saunders/Birleşik Krallık kararı. 
206

  Funke/Fransa, Başvuru no. 10828/84, 25.02.1993. 
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4.2.1.4.1.2. Zaman Bakımından 

Daraltıcı yoruma dayanan bir görüşe göre susma hakkı yalnızca adli 

soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde geçerlidir. Örneğin T.C. Anayasa 

Mahkemesi, 31.01.2007 tarihinde verdiği kararda
208

, susma hakkının “suçlanma ile 

başlayan”, kovuşturma ve soruşturmanın her aşaması için geçerli olan bir hak 

olduğunu, oysa yasalar ile yükümlülerin ve onlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü 

kişilerin vergi ile ilgili kayıtlarının denetlenmesi amacıyla kimi defter, kayıt ve 

belgeleri tutmak, saklamak ve istenildiğinde yükümlülere ibraz etmek zorunluluğuna 

uyulmamasının suç olarak kabul edilmesi ile suçla itham edilmenin birbirinden farklı 

durumlar olduğunu belirterek vergi yükümlüsünün susma hakkının ceza 

soruşturmasından önceki süreçlerde söz konusu olamayacağını belirtmiştir. 

Ancak İHAM bunun aksine bir yaklaşımdadır. Konuya ilişkin İHAM 

içtihatlarında, diğer tüm kavramlar gibi, “suçlama” ya da “suç isnadı” kavramlarının 

İHAS açısından ulusal hukuklardan bağımsız, özerk bir anlam taşıdığı 

belirtilmektedir: Kişinin soruşturucu/araştırıcı nitelikte bir resmi denetime tabi 

tutulması ya da resmi bir yetkili tarafından hakkında suç isnadı bulunduğu sonucunu 

doğuracak bir bildirim alması bu kapsamdadır. Böylece, susma hakkı, hem dava 

öncesi araştırma safhasını (Funke kararı) hem de ceza davasını kapsar (Saunders 

kararı)
209

.  

Yukarıda sözünü ettiğimiz üzere 2007 yılında yapılan bir itiraz başvurusu 

üzerine T.C. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara karşı görüş sunan Osman 

Paksüt, Anayasa’nın 38’inci maddesinde bir zaman sınırlaması bulunmadığını, temel 

hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlandırmaların bu hakkın içeriğinin boşaltılması 

tehlikesi doğuracağını, bu nedenle evrensel nitelikte bir temel hak olan susma 

hakkının, yalnızca adli soruşturma ve kovuşturma esnasında değil, idari bir 

soruşturmada da mevcut olduğunu belirterek İHAM yaklaşımına katılmıştır. 

                                                                                                                                                                     
207

  YALTI, a.g.m., s.28. 
208

  AYM. E. 2004/31, K. 2007/11, K.T. 31.01.2007. 
209

  YALTI, a.g.m. s.29. 
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Yükümlü açısından temel ödev, vergi idaresi açısından ispat konusu olayların 

araştırılması bakımından maddi delil niteliğinde olan defter, belge ve bilgilerin 

verilmemesinin; hangi durumlarda yükümlü bakımından susma hakkının gereği 

olduğu ilgili İHAM ve İHAK kararları çerçevesinde belirlenebilecektir.  

4.2.1.4.2. İHAK ve İHAM Kararları Çerçevesinde Vergi 

Yükümlüsünün Susma Hakkı 

4.2.1.4.2.1. Susma Hakkına İlişkin Genel Yaklaşım 

Vergi yükümlüsünün susma hakkının konu olduğu İHAK ve İHAM 

kararlarını incelemeden önce, İHAM’ın susma hakkına ilişkin genel içtihadını 

belirlemek gerekir. Funke kararıyla ortaya çıkan, Saunders ve John Murrey 

kararlarıyla geliştirilen
210

 ve susma hakkına ilişkin diğer kararlarda tekrar edilen 

İHAM içtihadına göre: “Sözleşmenin 6’ıncı maddesinde açıkça belirtilmemekle 

beraber, susma hakkı ve kendi kendini suçlamama hakkı, 6’ıncı maddedeki adil 

yargılanma ilkesinin temelini oluşturan uluslararası standartlarda genel kabul görmüş 

haklardır. Bu hakların amaçlarından biri, yetkililerin uygun olmayan zorlamalarına 

karşı sanığın korunmasına ve böylelikle, adli hataların önlenmesine ve 6’ıncı 

maddenin amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır... Kendi kendini 

suçlamama hakkı, bir ceza davasında iddia makamının sanığa karşı iddiasını, sanığın 

arzusu hilafına baskı ve eza yöntemleri ile elde edilen kanıtlara başvurmadan ispat 

etmesi gereğine dayanır. Bu anlamda, bu hak Sözleşmenin 6/2.maddesinde yer alan 

suçsuzluk karinesi ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Kendi kendini suçlamama hakkı 

öncelikle, sanığın susma isteğine saygı ile ilgilidir”
211

.  

                                                           
210

  YALTI, a.g.m, s.28. 
211

  YALTI, a.g.m, s.28. 
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4.2.1.4.2.2. Vergi Yükümlüsünün Susma Hakkının Tartışıldığı 

Temel Kararlar 

4.2.1.4.2.2.1. Funke Kararı 

Funke, diğer şikayetleri yanında, Sözleşme’nin 6’ıncı maddesinin 1’inci ve 

2’inci fıkralarında yer alan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla İHAK’a 

başvurmuştur
212

. Başvurucunun ölümü üzerine, başvuruyu eşi takip etmiştir. 

Funke davasında, kendisi aleyhine yürütülen bir cezai takibat (gümrük 

kaçakçılığı) bakımından işbirliği yapmaya zorlamak için hakkında (belgelerin ibraz 

edilmemesi nedeniyle) ceza davası açılmasının, kendi aleyhine delil vermeme 

hakkını ihlal ettiğini iddia etmiştir.  

Başvurucu, belgeleri ibraz etmemesi halinde para cezası yaptırımı 

öngörülmesi nedeniyle, gümrük makamlarının iddia tarafının yükümlülüğü olan delil 

sunma yükümlülüğünden kurtulduğunu ve kendisine karşı açılan bir davada işbirliği 

yapmaya zorlamak için ceza davası başlatmak suretiyle kendi aleyhine delil 

vermeme hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir (para.41). 

                                                           
212

 Funke, Fransa’da yaşayan bir Alman vatandaşı olup, satış temsilcisi olarak çalışmaktadır.  Metz 

vergi idaresinin bilgilendirmesi üzerine Fransız gümrük yetkilileri, adli polis memuru ile birlikte 

14.01.1980 tarihinde Funke’nin ve eşinin evinde “yurtdışındaki malvarlıklarının ayrıntılarına” 

ulaşmak üzere arama yapmışlardır.  

  Funke, mesleki ve özel nedenlerle yurtdışında bazı banka hesapları olduğunu kabul etmiş, ancak 

evinde banka hesap özeti bulunmadığını belirtmiştir. Evde yapılan ve dört buçuk saat süren 

aramada yabancı bankalardan alınmış hesap özetlerine, çek defterlerine, Alman oto tamir 

faturasına ve iki adet kameraya el konulmuş ve aynı gün buna ilişkin bir rapor hazırlanmıştır (para 

6-7). 

  Gümrük yetkilileri Funke’nin yurtdışındaki bankalarla ilgili başka bazı belgeleri (geçmiş üç yıla 

ait diğer ülkelerdeki banka hesap özetleri, hisse portföyü bilgileri gibi) de kendilerine ibraz 

etmesini talep etmişler,  ancak Funke bu talebi reddetmiştir.  

  Funke nezdinde yürütülen arama ve el koyma işlemleri neticesinde, yabancı ülkelerle yürütülen 

mali ilişkilere ilişkin normlara aykırılık yaptığı gerekçesiyle hakkında herhangi bir ceza davası 

açılmamıştır. Ancak, arama ve el koyma işlemleri neticesinde, Funke hakkında “belgelerin ibraz 

edilmemesi” suçuna ilişkin bir yargılama başlatılmış ve bu yargılama 14 Ocak 1980’den 18 Aralık 

1990’a kadar devam etmiştir. Söz konusu yargılamanın nedeni, gümrük yetkilileri tarafından 

başvurucudan 14 Ocak 1980’de yapılan arama sırasında geçmiş üç yıla ilişkin belgelerin talep 

edilmesine rağmen, Funke’nin bu talebi reddetmesidir (para 8-10). 

  İlk derece mahkemesi, 27.09.1982 tarihinde Funke’yi, ilgili belgeleri ibraz etmemesi nedeniyle 

1200 frank para cezasına çarptırmış ve başvurucunun belgeleri ibraz etmesine, etmemesi halinde 

her gün için 20 Frank para cezası ödemesine karar vermiştir
212

. Bu karar üst mahkemeler 

tarafından da onanmıştır. 
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Mahkeme’ye göre, gümrük idaresi, emin olmamakla beraber varolduğuna 

inandığı belli belgeleri elde edebilmek amacıyla Bay Funke’nin mahkûmiyetine yol 

açmıştır. Bu belgeleri başka yollarla temin etmekte yetersiz ya da isteksiz olan idare, 

başvurucunun kendisini, işlediği isnat edilen suçların delillerini tedarik etmeye 

zorlama girişiminde bulunmuştur. Gümrük Yasasının özel niteliği, 6’ıncı maddenin 

özgün anlamı çerçevesinde “hakkında bir suç isnadı bulunan” kişinin, susma ve 

kendini suçlamaya katkıda bulunmama hakkının bu şekilde ihlalini meşru kılmaz. 

Dolayısıyla, m.6/1 ihlal edilmiştir.  

Dava konusu olayın Mahkeme’nin kararına yol açan belirleyici unsurlarını 

saptamak gerekir: 

1. Gümrük yetkililerince ulaşılmak istenen belgeler, Funke tarafından 

bizzat düzenlenmiş/tutulmuş defter ve belgeler değil, büyük ölçüde yabancı ülkelerde 

bulunan bankalarca düzenlenmiş banka hesap özetleridir. Buna ek olarak, 

gayrimenkul alımının finansmanını gösteren belgeler de talep edilmiştir. Mahkeme, 

idarenin bu belgelere kendiliğinden de ulaşılmasının mümkün olmasına rağmen, 

bunun kasden veya ihmalen yerine getirilmeyip, başvurucudan aranmış olmasını 

dikkate almıştır. 

2. Mahkeme’ye göre, Gümrük İdaresi’nin, belgeleri verme imkânından 

yoksun olan ya da vermek istemeyen başvurucuyu bunları vermeye zorlaması, 

işlediği iddia edilen bir suçun delilini vermek üzere zorladığı anlamına gelir. 

3. Başvurucunun talep edilen belgeleri ibraz etmemesinin yaptırımı hapis 

cezası değil, ibraz etmediği her gün için hesaplanan para cezasıdır. Buna rağmen, 

Mahkeme bu yaptırımın da başvurucuyu “zorlayıcı” nitelikte olduğuna kanaat 

getirmiştir. 

4. Mahkeme, gümrük yetkililerine Fransız Gümrük Kanunu ile verilen 

yetkileri, denetimin hukuka uygunluğunu hiç sorgulamamıştır. Mahkeme, 

başvurucudan defter ve belgelerin ibrazının istenilmesini değil, ibraza zorlanmasını 

susma hakkına aykırı bulmuştur. 
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Bu unsurlar, Türk hukukunda defter ve belgelerin ibraz edilmemesinin 

hürriyeti bağlayıcı cezaya bağlanmasının susma hakkı çerçevesinde 

değerlendirilmesi meselesi ile karşılaştırıldığında şu sonuçlara ulaşılmaktadır: 

1. İHAM, defter ve belgelerin ibraz edilmemesi sonucunda kişinin para 

cezasına çarptırılmasını dahi “zorlama” ve bu bağlamda “susma hakkına aykırı” 

değerlendirmekte iken, Türk hukukunda mevcut yaptırım, idari yaptırımlar yanında, 

“18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası”dır. 

2. Vergi idaresinin yükümlünün defter ve belgelerine kendiliğinden 

yapacağı araştırmayla ulaşması mümkün değildir, bunlar sadece yükümlünün 

zilyedliğinde olduğundan, yükümlü tarafından ibraz edilmesi gerekir. Dolayısıyla 

Funke davasında gümrük yetkililerince istenilen belgeler ile vergi idaresince denetim 

yolları çerçevesinde istenilen defter ve belgeler arasında böyle bir nitelik farkı vardır. 

Ancak, VUK m.30 çerçevesinde, yükümlü defter ve belgelerini ibraz etmediği 

takdirde, idarenin re’sen tarhiyat yoluna gitmesi mümkün hale gelir. İdare, 

uygulayabileceği pek çok yöntem ile yükümlüye tarh edilecek vergiyi ve kesilecek 

cezaları belirleyebilir.  

3. Funke davasında söz konusu olan, Türk Vergi Hukuku terminolojiyle 

ifade edecek olursak “arama”dır. Gümrük idaresi yetkilileri, bir adli polis ile birlikte 

Funke’nin konutunda bulunduğuna inandıkları suç delillerini aramıştır. Belgelere el 

konulabilseydi, bunların Funke aleyhine gümrük kaçakçılığı suçuna ilişkin delil 

olarak kullanılması söz konusu olacaktı. Bu nedenle, Funke’nin bu belgeleri vermeye 

zorlanması “işlediği iddia edilen bir suçun delillerini vermeye zorlanması” şeklinde 

değerlendirilmiş ve 6’ıncı maddeye aykırı bulunmuştur. 

4. Mahkeme, “Bu belgeleri başka yollarla elde etmekte ya yetersiz ya da 

isteksiz olan idare” biçimindeki tespitiyle, vergi idaresinin aramaya başvurmadan 

önce, birtakım belge ve bilgilere ulaşma yollarını deneme zorunluluğunu 

göstermektedir. Bu da demokratik bir toplumda müdahalenin zorunluluğu 

kavramının sınırını oluşturmaktadır
213

.  

                                                           
213

 SABAN, a.g.e. s.192. 
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4.2.1.4.2.2.2. Saunders Kararı 

Saunders davasında, bakanlık müfettişleri tarafından Saunders’tan alınan 

ifadeler, daha sonra ceza davasında, Saunders aleyhine kullanılmış, Saunders’ın 

mahkemede verdiği ifade ile müfettişlere verdiği ifadeler mukayese edilerek 

çelişkiler ortaya konulmuştur. Sonuç olarak Saunders 1990 yılında 5 yıl hapse 

mahkum edilmiştir. Saunders, İHAS 6’nın ihlal edildiği iddiası ile İHAM’a 

başvurmuştur (para. 14-29). 

Mahkeme’nin olayda dikkate aldığı husus, başvurucu hakkındaki 

soruşturmada alınan ifadelerin ceza davasında kullanılmasıdır. Yoksa Mahkeme’ye 

göre, müfettişler tarafından yürütülen bir soruşturma, asıl olarak “araştırma” niteliği 

taşır ve maddi anlamda suçlama içermez. Böyle bir hazırlayıcı araştırmanın bir 

yargısal usulünün tabi olduğu güvencelere konu edilmesi, karmaşık finansal ve ticari 

faaliyetlerin kamu yararına uygun olarak ve etkin biçimde düzenlenmesini engeller. 

Ancak Mahkeme, Ticaret Bakanlığı müfettişlerine yasal zorlama altında verilen 

ifadelerin, daha sonra ifade veren kişi hakkındaki bir ceza davasında kullanılmasının 

susma hakkını ihlal ettiğini karara bağlamıştır (para. 71-76). 

Karardaki şu noktalar da dikkat çekicidir: Mahkeme, kendi kendini 

suçlamama hakkının, sadece suçlu olduğunu, yanlış yaptığını kabul eden nitelikteki 

sözlerle sınırlı olmadığını, kendisini suçlar mahiyette olmayan fakat yasal zorlama 

altında alınan ifadenin daha sonra bir ceza davasında, örneğin sanığın duruşma 

sırasında verdiği diğer ifadelerin ya da delillerin üzerine gölge düşürmek ya da 

çelişkili ifade verdiğini ortaya koymak ya da saygınlığını zedelemek için savcılığın 

desteklenmesinde de kullanılmaması gerektiğini belirtmiştir. 

Bu ifadelerin, suç isnadından önce alınması, daha sonra yargılama sürecinde 

kullanılmamalarının bu hakkı ihlal etmemesi anlamına gelmez. 

Demek oluyor ki, susma hakkı suç isnadından itibaren mevcut olsa da, suç 

isnadından önce zorlama yoluyla ilgiliden alınan bilgi ve belgeler – ilgilinin aleyhine 
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olmasa dahi- daha sonra ceza yargılamasında aleyhinde kullanılırsa, susma hakkı 

ihlal edilmiş olur. 

Şirketlerde dolandırıcılık suçunun karmaşık niteliği, böyle bir dolandırıcılığın 

araştırılmasında ve sorumluların cezalandırılmasında kamu yararı bulunduğu 

savunması da 
214

 adil bir yargılama usulünün temel ilkelerinden ayrılmayı meşru 

kılmaz. 

Mahkeme’ye göre 6’ıncı maddedeki adil yargılama ilkesi ve buna dâhil olan 

kendini suçlamama hakkı, en basitinden en karmaşığına kadar ayrım yapılmaksızın 

bütün suç türlerinde uygulanır.  

Davanın karmaşıklığı, dava konusu suçun önemi, kamu yararı gibi gerekçeler, 

susma hakkının ihlalini haklı kılmamaktadır. 

4.2.1.4.2.2.3. Abas Kararı 

Abas davasında
215

, başvurucu Hollanda vergi denetmenlerinin talebi halinde 

bilgi verme yükümlülüğü altında olan bir kişidir ve bilgi vermemesi halinde 

hakkında para cezası veya hapis cezası söz konusu olacaktır. Başvurucu, ilk başta 

henüz vergi denetmenlerinden böyle bir talep olmadan kendi isteği ile ücretinden 

gelir vergisi (wage tax) kesintisi yapılmaması için bazı bilgiler vermiştir. 

Komisyon’a göre, vergi denetmenlerinin başvurucudan istediği aynı konuda 

ayrıntılı bilgiler, mali amaçlarla olayları araştırmak ve kaydetmek içindir, 

başvurucunun cezai sorumluluğuna gitmek amaçlanmamaktadır. Ayrıca, Komisyon, 

idarenin başvurucudan istediği bilgilerin, daha önce başvurucu tarafından ve kendi 

isteğiyle verilen bilgilerin onaylanması amacını taşıdığını da kaydetmiştir. Bu mali 

denetim sonucunda elde edilen bilgiler daha sonra başvurucuya karşı ceza davasında 

kullanılmış olsa da Komisyon’a göre, vergi denetmenlerinin yürüttüğü denetimin 

                                                           
214

  Aynı yönde, bkz. Heaney and McGuinness/İrlanda, 21.12.2000, para, 55-58: Mahkeme, güvenlik 

ve kamu düzeni gerekçelerinin, başvurucunun m.6/1 tarafından koruma altına alınan susma ve 

kendi kendini suçlamama haklarının özünü ortadan kaldıran bir hükmü haklı kılamayacağı 

görüşündedir.  
215

  Abas/Hollanda, 27943/95, 26.02.1997.  
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6’ıncı maddedeki yargısal usul güvencelerine tabi tutulması, uygulamada, mali 

makamların kamu menfaati çerçevesindeki faaliyetlerinin etkili işleyişini aşırı 

derecede engeller. Komisyon sonuç olarak, başvurucunun vergi denetmenlerinin 

sorularına cevap verme yükümlülüğünün susma ve kendini suçlamama hakkını ihlal 

etmediği sonucuna varmıştır. 6’ıncı madde çerçevesindeki savunma hakkı, asıl 

olarak, adli soruşturma çerçevesinde başvurucunun evinin aranması ile başlamıştır. 

Ancak başvurucu bu aşamanın 6’ıncı maddeyi ihlal ettiğini ileri sürmediğinden, 

başvuru kabul edilemez bulunmuştur. 

Bu kararda, Funke ve Saunders kararlarındaki yaklaşımdan farklılık 

görülmektedir. Vurgulamak gerekir ki yukarıda incelediğimiz Funke ve Saunders 

kararı İHAM, bu karar ise İHAK tarafından verilmiştir.  

Funke davasında yükümlü, gümrük yetkililerinin, Abas davasında ise vergi 

denetmenlerinin incelemesine tabi tutulmuştur. Funke davasında farklı olan, daha 

önce ifade ettiğimiz üzere, söz konusu belgelere idare tarafından ulaşabilme 

imkânıdır. Ancak Abas kararında bu husus değerlendirilmemiştir. Ayrıca diğer 

kararlardan farklı olarak, “kamu yararı” önemli bir husus olarak gözönüne alınmıştır. 

Burada söz konusu olan ve kararda belirleyici olan unsurun incelemenin cezai değil 

mali amaçlarla yapılması olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu kararda şu noktalar dikkat çekmektedir: 

1. İlgili Hollanda mevzuatı çerçevesinde yükümlüler ve bu çerçevede 

başvurucu, vergi denetmenlerinin talep ettiği bilgileri verme yükümlülüğündedir ve 

bu yükümlülüğü yerine getirmediğinde para cezası ya da hapis cezası yaptırımıyla 

karşılaşacaktır.  

2. Komisyon, olayda söz konusu olan denetimin amacının başvurucunun 

cezai sorumluluğuna gitmek değil, yalnızca mali amaçlarla olayları araştırmak 

olduğunu vurgulamıştır.  

3. Buradan hareketle Komisyon, böyle bir denetimin md.6/1’deki 

güvencelere sahip olmasını beklemenin, mali makamların kamu menfaati 

çerçevesindeki faaliyetlerinin etkili işleyişini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini 
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belirtmiştir. Daha önceki kararların aleyhine, burada “kamu yararı” gereksinimi, 

yükümlünün susma hakkının önüne geçmiş durumdadır. 

4. Nitekim devamla, Komisyon, yükümlünün 6’ıncı madde 

çerçevesindeki savunma ve bu bağlamda susma hakkının, hakkında başlatılan adli 

soruşturma çerçevesinde evinde arama yapılması ile gündeme geldiğini, ancak 

başvurucunun bu aşamada Sözleşme’ye aykırılık iddiasında bulunmadığını ifade 

etmiştir. 

5. Demek oluyor ki, Komisyon’un kanaatine göre, yükümlünün nezdinde 

salt mali amaçlarla yürütülen bir vergi denetimi ve akabinde bir adli soruşturma söz 

konusu ise, yükümlünün susma hakkı “adli soruşturma” anından itibaren mevcuttur. 

Bu noktada, şu anki yapılanmada mevcut bulunmayan Komisyon’un vergilendirme 

ile ilgili uyuşmazlıklarda çekimser kaldığını, ayrıca örneğin Funke davasında İHAK 

ile İHAM arasındaki yaklaşımın zıt olduğunu (Komisyon’un görüşü susma hakkının 

ihlal edilmediği yönünde iken, Mahkeme’nin ihlal edildiği yönünde olduğunu) 

belirtmek gerekir. Dolayısıyla Mahkeme’nin konuyla ilgili güncel kararları 

araştırılmalıdır. 

4.2.1.4.2.2.2. J.B. Kararı 

Bu aşamada karşımıza J.B. kararı
216

 çıkmaktadır.  

Başvurucu, sessiz kalması nedeniyle İHAS 6/1’de koruma altına alınan 

“susma hakkı”nın ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Vergi kaçakçılığı cezası tarh edilen 

ek vergi miktarı üzerinden hesaplanmış, her iki karar da aynı makamca verilmiştir ve 

                                                           
216

  J.B./İsviçre, Başvuru no. 31827/96, 03/05/2001. 

      J.B., İsviçre vatandaşı ve orada mukim emekli bir kayak hocası ve dağ rehberidir. Vergi idaresi, 

1987 yılında P.’nin dosyasında, J.B.’nin 1979 ila 1985 yılları arasında P. ve şirketleri ile yatırımlar 

yaptığı bilgisine ulaşmış, fakat bu tutarın 81/82 ve 87/88 vergilendirme dönemlerinde beyan 

edilmediğini tespit etmiştir. Bu bilgi çerçevesinde, Bölge Vergi Komisyonu J.B. hakkında vergi 

kaçakçılığı incelemeleri (tax evasion proceedings) başlatmış, başvurucu J.B.’den para yatırdığı 

şirketle ilgili bütün belgeleri vermesi istenmiştir. Başvurucunun yanıt vermemesi üzerine, üç kez 

daha yatırım geliri kaynaklarının gösterilmesi talep edilmiştir. Başvurucunun bu taleplere de cevap 

vermemesi sonucunda hakkında para cezası kesilmiştir. Bu cezanın dayanağı olan iç hukuk 

mevzuatı uyarınca, vergi yükümlüleri ödeyecekleri verginin belirlenmesi ile ilgili olabilecek hesap 

ve belgeleri idareye vermek zorunda olup, kasten veya ihmalen bu yükümlülüğünü yerine 

getirmeyenler hakkında para (disiplin) cezası öngörülmüştür. Dört çağrıya da cevap vermeyen 

başvurucu hakkında ikinci ceza kesilmiştir (para 9-34). 
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bu durum “adil” olarak nitelendirilemez. Şayet yetkililer, iddia ettikleri üzere 

yatırımları ile ilgili herşeyi zaten biliyor idiyse, uyuşmazlık konusu belgeler neden 

başvurucudan istenmiştir? Başvurucuya uygulanan ceza, Funke kararı ile 

karşılaştırıldığında yüksektir. Belge vermeyi reddettiğinde para cezası ile 

karşılaşması başvurucuya göre 6’ıncı maddeye aykırıdır  (para 52-54). 

İHAM, önüne gelen olayda; başvurucu hakkında yapılan türden denetimlerin 

hakkaniyete uygun olup olmadığının değerlendirilmeyeceğini, aksine, Mahkeme’den, 

başvurucunun bir kısım bilgileri vermemesi dolayısıyla cezaya çarptırılmasının 

Sözleşme gereklerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesinin istendiğini ifade 

etmiştir. Bu çerçevede, Mahkeme, devletin, yalnızca verginin doğru tarh edilmesini 

sağlamak amacıyla, vergi yükümlüsüne bilgi verme yükümlülüğü getirip 

getiremeyeceğini değerlendirmemektedir... 6’ıncı madde çerçevesinde adil 

yargılanmanın özünde yer alan uluslararası standartlarda varolduğu kabul edilen 

susma ve kendini suçlamama hakkı, bir ceza davasında iddia makamının sanığa karşı 

iddiasını, sanığın arzusu hilafına baskı veya eza yöntemleri ile elde edilen kanıtlara 

başvurmadan ispat etmesi gereğine dayanır... Suçlanan kişiyi 6’ıncı maddedeki 

gerekliliklere uygun olmayan zorlamalara karşı korur...(para 63-64). 

Görülmekte olan davada, 11 Aralık 1987 tarihinde vergi idaresi başvurucu 

aleyhine vergi kaçakçılığı incelemesi başlattığında, başvurucudan yatırım yaptığı 

şirketlere ilişkin belgeler talep edilmiştir. Başvurucunun bu talebi yerine getirmemesi 

üzerine, üç kez daha, yatırım konusu gelirin kaynağını beyan etmesi istenmiştir. 

Taleplerin gereğine uymayan başvurucuya 28.02.1989 tarihinde para cezası 

(disciplinary fine) uygulanmıştır. Dört ek uyarıdan sonra, başvurucu ikinci bir para 

cezası ile karşılaşmıştır. Bu cezaya karşı dava açmışsa da, dava reddedilmiştir. 

Bunun üzerine iki ayrı para cezası daha uygulanmıştır (para 65). 

Dolayısıyla, yetkililerin vergi tarh edebilmek için başvurucuyu, geliri 

hakkında bilgi verebilecek belgeleri vermeye zorlamaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

Gerçekten de, ulusal mahkemenin 07.07.1995 tarihli kararına göre, başvurucunun 

vergilendirilmemiş herhangi bir gelirinin bulunup bulunmadığı yetkililer bakımından 
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büyük önem taşımaktadır. Böyle bir bilginin niteliğinin ne sonuç doğuracağının 

speküle edilmesi Mahkeme’nin görevi değilse de, söz konusu belgelerde 

vergilendirilmemiş gelir bulunması halinde başvurucunun vergi kaçakçılığı suçu 

isnat edileceği kabul edilmelidir (para 66). 

Sonuç olarak, 6/1’de yer alan kendini suçlamama hakkı ihlal edilmiştir. (para. 

71) 

Bu davada, Mahkeme’nin altını çizdiği ve karara dayanak olan başlıca 

hususlar şunlardır: 

1. Mahkeme’nin değerlendirme konusu, yapılan vergi denetiminin 

hakkaniyete uygun olup olmadığını, yükümlülere ibraz ödevinin getirilmesinin 

Sözleşme’ye aykırı olup olmadığını belirlemek değildir. Önemli olan, başvurucudan 

sekiz ayrı kez talepte bulunulması ve kesilen dört adet para cezası ile hakkında vergi 

kaçakçılığı suçu bakımından kullanılabilecek nitelikteki belgelerin verilmeye 

zorlanmasıdır. Bu zorlama, yükümlünün susma hakkının bir uzantısı olan kendi 

kendini suçlamama hakkını ihlal etmiştir.  

2. Yükümlüden talep edilen belgelerde, vergilendirilmemiş bir gelir 

unsuru tespit edilse idi, bu bilgiler neticesinde yükümlüye vergi kaçakçılığı suçu 

isnat edilecekti. Bu nedenle, belgelerin verilmeye zorlanması, yükümlünün susma 

hakkına aykırıdır. 

3. Davadaki “zorlama” unsuru, müteaddit defalar kesilen para 

cezalarıdır. Bu dava ile “para cezalarının” , “zorlama” unsuru kapsamında olduğu 

teyit edilmiştir.  

4. Altını çizmek istediğimiz son husus ise, olayda “vergi kaçakçılığı 

incelemesi” diye tabir edilen bir denetimin varlığıdır. Yani, incelemede elde 

edilmeye çalışılan belgeler, yükümlünün vergi kaçakçılığı suçu bakımından aleyhine 

kullanılacaktır. Nitekim Hükümet de sıradan vergi incelemeleri ile vergi kaçakçılığı 

incelemeleri arasında bir ayrım yapılmasının pratik bir yararı olmadığını belirtmiş, 

Mahkeme de böyle bir ayrım yapmadığını ifade etmemiştir. Böylece Mahkeme 

zımnen, olağan, ya da salt mali nitelikli sonuçlar doğuran incelemelerde değil, cezai 
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sonuç doğuracak nitelikteki incelemelerde susma hakkının söz konusu olduğunu 

kabul etmiş görünmektedir.  

Tüm bu kararlardan yola çıkılarak şu sonuçlara ulaşılabilir: 

1. Hem gerçek kişi, hem de tüzel kişi vergi yükümlülerinin susma hakkı 

vardır. 

2. Susma hakkı, ceza davaları yanında, hem dava konusu “ceza” içeren 

vergi davalarında yargılama sırasında, hem de yargılama öncesinde söz konusudur. 

3. Yükümlülerin vergi denetimlerinde talep edilen ve kendileri aleyhinde 

sonuç doğurabilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri ibraz etmekten çekinme hakları 

mevcuttur. 

4. Susma hakkı, salt mali sonuçlar doğuran denetimlerde söz konusu 

değildir, aynı zamanda cezai sonuçlar doğuran/doğurabilecek denetimlerde gündeme 

gelir. 

5. Yükümlülerin defter, belge ve bilgileri ibraz etme yükümlülüğü ya da 

vergi idaresinin bunları talep etme yetkisinin Sözleşme’ye aykırılığı söz konusu 

değildir. Sözleşme’ye aykırı olan, yükümlülerin bu delilleri vermeye 

“zorlanmasıdır”. 

6. Yükümlülerin kendini suçlar mahiyette ifade, bilgi, belge vermemesi 

halinde uygulanan her türlü yaptırım, gerek idari para cezası gerekse de hapis cezası, 

“zorlama” anlamına gelir ve susma hakkını ihlal eder
217

. 

4.2.1.4.2.2.3. Türk Vergi Hukuku Açısından Değerlendirme 

Sözleşme organlarının içtihatlarında belirlenen kabul ve ölçütleri saptadıktan 

sonra, bunları Türk Vergi Hukuku bakımından değerlendirmek gerekir. Sözleşme ve 

Sözleşme organlarının içtihatları Türk Vergi Hukuku bakımından bağlayıcı nitelikte 

ve yasama, yürütme, yargı organlarının uyması gereken bir kaynak olduğuna göre, 

bu değerlendirmeyi yapmak önem taşımaktadır. 

                                                           
217

  YALTI, Haklar, s.142. 
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Bu değerlendirmeyi konumuz çerçevesinde yapacağız. Vergi yükümlüsünün 

susma hakkı, vergi incelemesi sırasında yetkililerce defter ve belgelerinin ibrazının 

talep edilmesiyle gündeme gelir
*
. 

Vergi incelemesi esas olarak, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu sağlamak amacıyla özellikle yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve 

envanteri üzerinde yapılan derinlemesine bir araştırmadır
218

. Danıştay da, 

incelemenin bu amaca yönelik olması gerektiğini hükme bağlamıştır
219

. 

Vergi incelemesinin genel amacı vergi alacağını sağlıklı bir biçimde 

belirleyip tahsil etmek olduğundan, aynı zamanda vergi kayıp ve kaçakların önleme 

işlevi de vardır
220

.  

İlk bakışta incelemeler, salt vergilerin düzgün bir biçimde ödenmesine ilişkin 

ve idari aykırılıklarla mücadele izlenimi uyandırmakta ise de; vergi suçunun 

işlenmesi de, vergi ödeme ve diğer ödevlerin doğru bir biçimde yerine 

getirilmediğinin bir göstergesi olduğundan, amaçlar arasında dolaylı olarak vergi 

suçunun tespiti de vardır
221

.  

Bu nedenle, inceleme elemanı, inceleme sırasında bir vergi suçunun da 

işlendiğini öğrenirse, bir de “vergi suçu raporu” düzenler
222

. Vergi suçu raporu, suç 

teşkil eden olayları ve nedenlerini kanıtları ile birlikte içerir
223

.  

                                                           
*
   Vergi incelemeleri esas olarak inceleme tabi olanın iş yerinde yapılır. Ancak, işyerinin uygun 

olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu nedenlerle incelemenin işyerinde yapılması 

imkânsız olursa ya da yükümlü veya vergi sorumlusu isterse inceleme dairede yapılabilir. 

İncelemenin dairede yapılması halinde, incelemeye tabi olandan gerekli defter ve belgelerini 

daireye getirmesi yazılı olarak istenir. Defter ve belgeler mazeretsiz olarak daireye getirilmediği 

taktirde bunlar ibraz edilmemiş sayılır. Haklı bir mazeret gösterilmesi halinde ise defter ve 

belgelerin daireye getirilmesi için uygun bir süre verilir (VUK 139). 
218

  ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e, s.100. 
219

  Dnş. 4.D., E. 2003/1953, K.2004/1060, K.T. 12.05.2004, www.danistay.gov.tr (Çevrimiçi), 

10.03.2010. 
220

  Abdurrahman AKDOĞAN; Vergi İncelemesi, Ankara İTİA Yayınları, No:127, Ankara, 1979, 

s.10-11. 
221

  Süheyl DONAY, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, İstanbul, Beta Yayınları, 

2008., s.118. 
222

  DONAY, a.g.e, s.120. 
223

  DONAY, a.g.e, s.121. 

http://www.danistay.gov.tr/
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VUK. m.367’de, vergi inceleme elemanlarına bu nedenle kaçakçılık 

suçlarının bir görev ve yetki yüklenmiştir. Yapılan inceleme sırasında işlendiği tespit 

edilen kaçakçılık suçlarının, Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi zorunludur. 

Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı, kaçakçılık suçlarının işlendiğini başka yollarla 

öğrendiği taktirde, hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını 

ister. Bu durumda, kamu davasının açılması için inceleme sonucunun Cumhuriyet 

Savcılığı’na bildirilmesi beklenir (VUK, m. 367/1, 2, 3). 

Dolayısıyla, Türk vergi hukukunda vergi incelemesinin salt mali sonuçlar 

yaratan bir idari denetim türü
224

 olduğunu söylemek doğru değildir. İnceleme 

sonucunda yükümlü aleyhine cezai sonuçlar da söz konusu olabilmektedir. 

Bu nedenle, vergi incelemesinde ibraz edilmesi talep edilen defter ve belgeler 

yükümlü aleyhine cezai sonuç doğuracak deliller olarak kullanılabilmektedir. 

Bu durumda, Türk vergi hukukunda inceleme sırasında yükümlülerin defter 

ve belgelerin ibrazına “zorlanması” susma hakkını ihlal eder. Bu zorlama unsuru 

Sözleşme organlarının içtihatları çerçevesinde para cezası, hapis cezası ve benzeri 

tehdit unsurları olabilmektedir. 

Bu durumda mevcut söz konusu düzenlemelerin, Anayasamızın 38. ve 

İHAS’ın 6’ıncı maddesinde yer alan “susma ve kendi aleyhinde delil vermeye 

zorlanmama/kendini suçlamama hakkı”na aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Defter ve belgelerin ibraz edilmemesine dayalı olarak verilen hürriyeti 

bağlayıcı cezanın (VUK., m.359/a-2) Anayasa’ya aykırılığı iddiası, iki kez Anayasa 

Mahkemesi’nin önüne gelmiş, ancak Anayasa Mahkemesi her iki başvuruyu da 

reddetmiştir
225

.   

                                                           
224

  DONAY, vergi incelemesinin adli ya da idari bir soruşturma olmayıp, ön soruşturma niteliğinde 

olduğu görüşündedir. Zira, adli soruşturma, eğer kovuşturma anlamında kullanılmışsa yargının işe 

el koyması yani iddianamenin kabulü ile başlar. İnceleme idari bir soruşturma da değildir, zira bu 

soruşturma bir idari veya kamusal vergi suçu şüphesi altında yapılmaya başlanmıştır. DONAY, 

a.g.e, s.120-121. 
225

  AYM, 11.03.2003 tarihli 55/8 sayılı kararında, kuralda belirtilen hürriyeti bağlayıcı cezanın, 

devlet ile vergi yükümlüsü arasında sözleşmeden doğan bir yaptırım olmadığı,  özgürlüğün 

kısıtlanmasının idari bir uygulama sonucu değil, kanunda belirtilen şartların yerine 
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Söz konusu kararlardan ilki olan, 11.03.2003 tarihli 55/8 sayılı kararına konu 

olan başvuruda susma hakkına aykırılık hiç ileri sürülmemiş ve kararda 

tartışılmamıştır. Oysa Anayasa Mahkemesi, bilindiği üzere, anayasaya aykırılık 

iddialarıyla bağlı değildir. 31.01.2007 tarihli kararda ise ibraz ödevinin anayasal bir 

ödev olduğu vurgusu yapılarak ceza soruşturmasından itibaren başlayan susma 

hakkıyla bir ilgisi olmadığını belirterek, yükümlünün ceza soruşturmasından önce 

susma hakkının bulunmadığını oyçokluğuyla verdiği kararıyla kabul etmiştir. 

Kanımızca, vergi hukuku sistemlerinde vergi yükümlüsüne susma hakkının 

açıkça tanınmamasının asıl nedeni; böyle bir durumda delil toplanmasının oldukça 

güçleşebileceği kaygısı, yani genel olarak hazine yararı odaklı yaklaşımdır. Bu 

yaklaşımın bir diğer gerekçesini de vergilendirme usulüne ilişkin düzenlemeler ile 

                                                                                                                                                                     
getirilmemesinden dolayı bağımsız yargı kararı ile hükme bağlanacak olan bir yaptırım olduğu, 

kamu giderlerinin karşılanabilmesi için herkese ödev olarak öngörülen vergi ödeme 

yükümlülüğünün, zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesinin kamu hizmetlerinin aksamadan 

sürdürülmesini sağladığı ve bunun sağlanması için de 38’inci madde ve ceza hukukunun genel 

ilkeleri gözetilerek para cezaları yanında özgürlüğü bağlayıcı cezalara başvurulmasında hukuk 

devleti ilkesine aykırılık bulunmadığı sonucuna varmıştır.  

      Anayasa Mahkemesi, vergi ödevinin yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla para ve hürriyeti 

bağlayıcı cezaların öngörülmesinde Anayasa’nın 38. ve ceza hukukunun genel ilkelerinin 

gözetilmesi gereğini ifade etmişse de, bu kapsamda yer alan susma hakkına aykırılık konusuna hiç 

değinmemiştir. 

      Adana 8.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından aynı düzenlemenin iptali talebiyle Anayasa 

Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmuştur. Bu kez, başvuru kararında, itiraz gerekçesi olarak, VUK 

359/a-2 uyarınca yükümlünün, defter ve belgelerini vergi denetimi sırasında ibraz etmemesi 

nedeniyle oluşan eyleminin suç kabul edilmesinin, Anayasa 38 ve İHAS 6’ya, bu kapsamda 

“susma hakkı” na aykırı olduğu iddia edilmiştir. 

      Anayasa Mahkemesi, 31.01.2007 tarihinde verdiği kararda, kısa bir gerekçeyle, susma hakkının 

“suçlanma ile başlayan”, kovuşturma ve soruşturmanın her aşaması için geçerli olan bir hak 

olduğunu, kamu hizmetlerinin finansmanına vergiler aracılığıyla katılmanın bireylere yüklenen 

anayasal bir ödev olduğunu, yasalar ile yükümlülerin ve onlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü 

kişilerin vergi ile ilgili kayıtlarının denetlenmesi amacıyla kimi defter, kayıt ve belgeleri tutmak, 

saklamak ve istenildiğinde yükümlülere ibraz etmek zorunluluğuna uyulmamasının suç olarak 

kabul edilmesi ile suçla itham edilmenin birbirinden farklı durumlar olduğunu, zira vergi ile ilgili 

defter tutma, saklama ve ibraz etme zorunluluğunun yasalarla yükümlülere verilen bir görev 

olduğunu ve bu görevler yerine getirilmediğinde suç oluştuğunu, itiraz konusu kural ile herkesin 

geliri oranında vergiye katılımının sağlanması ve ödenmesi gereken vergi miktarının tespiti için, 

Vergi Yasasında öngörülen defterlerin tutulmasının ve bu defterlerin istendiğinde ibraz 

edilmesinin zorunlu kılınmasının, mükellefin kendisini suçlama ve bu yolda delil göstermeye 

zorlanması olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, söz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı 

olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 
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ceza usulüne ilişkin düzenlemelerin birbirinden bağımsız ve yan yana olmaları, 

birinin diğerine önceliğinin bulunmaması oluşturmaktadır
226

. 

Oysa vergi ödevlisinin susma hakkının bulunması, hazine yararını olumsuz 

etkileyen bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Zira yükümlünün susma hakkını 

kullanarak kendi aleyhine bilgi ve belge vermemesi durumunda, vergi idaresi, yasal 

yetkisini kullanarak, matrahı re’sen takdir ve vergiyi re’sen tarh edecektir. Susma 

hakkı, matrah takdirini değil, delil göstermeye zorlayıcı araçların uygulanmasını 

yasaklamaktadır
227

. 

4.2.1.5. DELİL GÖSTERME BAKIMINDAN ÖLÇÜLÜLÜK 

İLKESİ 

Vergi hukukunda somut durumun aydınlatılmasının, yani re’sen araştırmanın 

sınırını ölçülülük ilkesi oluşturur
228

.   

Ölçülülük ilkesine karşılaştırmalı vergi hukukunda delil kurallarına ilişkin 

olarak yer verilmiş durumdadır.  

Örneğin Alman hukukuna göre, vergi yükümlüsüne yüklenebilecek ödevlerin 

sınırları açısından, diğer anayasal hukuk kuralları ve hukukun genel ilkeleri yanında, 

ölçülülük ilkesine de uyulmalıdır. Alman Anayasası, vergi yükümlüsüne ilişkin 

kişisel verilerin alınmasını, işlenmesini ve kullanılmasını, yasallık ilkesi yanında 

ölçülülük ilkesine tabi tutmaktadır
229

. Ayrıca istenilen delilin ibrazının yükümlüye 

ölçüsüz bir külfet getirmemesi gerekir
230

. Örneğin, bir bankadan dört yıla ilişkin tüm 

dekontların ibraz edilmesi talebi BFH tarafından hukuka aykırı bulunmuştur
231

. 

Yine Alman hukukunda, yükümlüye delil gösterme hakkının tanınması 

ötesinde, idarenin bilgiyi öncelikle ana bilgi kaynağı olan vergi yükümlülerinden 

                                                           
226

  BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.112. 
227

  BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.114. 
228

 Philip KUNİG, “Kamusal Denetimin Hukuki Güvenlik İlkesinden Kaynaklanan Sınırları: 

Almanya”, BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.115; (SEER, Rn.8). 
229

  HEINTZEN, a.g.m., s.243. 
230

  BFH v.24.03.1987, BStBI II 1987, 484; BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., s.144. 
231

  BFH v.23.10.1990, BStBI II 1991, 277; SCHMITZ, in:Schwarz, AO m.97, Rz.19 (Kasım 2009). 
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talep etmesi zorunlu kılınmış, ancak vergi yükümlülerinin objektif şekilde ispata 

kadir olmaması, işbirliği ödevini ihlal edip, delil göstermekten kaçınması hallerinde 

diğer kişilerden bilgi istenebileceği kararlaştırılmıştır
232

. 

Avusturya hukukunda ise vergi yükümlüsünden delil talebinin ancak adil ve 

gerekli olduğu sürece hukukun temel ilkeleri ile çelişmediği belirtilmiştir
233

. 

Türk Vergi Hukuku’nda da delil talepleri açısından ölçülülük ilkesinin geçerli 

olması gerektiği görüşündeyiz. Vergi yükümlüsü en önemli delil kaynağı 

olduğundan, yükümlülerin delilleri süresinde sunmaları önemlidir. Ancak vergi 

idaresinin talep edebileceği deliller; gerekli, olayla bağlantılı, yükümlünün ibraz 

etmesinin mümkün olduğu ve ibrazının ölçüsüz bir külfet gerektirmediği deliller 

olmalıdır.  

Bu bağlamda yükümlünün ekonomik ve kişisel durumu göz önüne 

alınmalıdır. Örneğin gerekli elektronik donanıma sahip olmak için önemli 

harcamalar yapmak gerekiyorsa, ya da vergi ödevlisi elektronik araçları 

kullanabilmek için sınırlı bilgi ve beceriye sahipse, artık ondan elektronik bildirimde 

bulunması beklenmemelidir
234

. 

Alman hukukunda, ölçülülük ilkesi gereğince, bir kimseden ancak sahip 

olduğu belgeleri ibrazının istenebileceği kabul edilmekte, üçüncü kişiden belgeyi 

tedarik edip getirmesi şeklindeki talep de hukuka aykırı bulunmaktadır
235

.  

Oysa Türk hukukunda, özellikle KDV indirimi hakkının ispatı açısından, 

yükümlünün mal ya da hizmet alımına ilişkin belgeleri sunması da istenebilmektedir. 

Ölçülülük ilkesi, vergi idaresinin vergisel olayın gerçek mahiyetini saptarken 

başvuracağı araç ve yöntemlerin, bu bağlamda talep edebileceği delillerin, “gerekli”, 

“orantılı” ve “elverişli” olması gereğini kapsar.  

                                                           
232

  SCHMITZ, in:Schwarz, AO m.93, Rz.18 (Nisan 2009). 
233

  LEIDHAMMER, a.g.r., s.32. 
234

  BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e.,s.136. 
235

  SEER, in:Tipke/Kruse, AO m.97, Tz.4 (Ekim 2008); BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e.,s.161. 
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Bu durumda söz konusu araç ve yöntemlerin, gerçek mahiyetin ortaya 

çıkarılması için elverişli ve önemli olması, aynı zamanda yükümlünün temel hak ve 

özgürlüklerine dokunmayan ya da en az dokunan araç ve yöntemin tercih edilmesi 

gerekmektedir. Örneğin Alman hukukunda vergi idaresinin kişisel ya da ailevi alana 

ilişkin olayları araştırma yetkisinin bulunmadığı kabul edilmektedir
236

.  

Eldeki verilere göre şüphenin ortadan kalkmadığı hallerde dahi ölçülülük 

ilkesi çerçevesinde araştırma olanaklarının bittiği yerde re’sen araştırma son 

bulmalıdır
237

.  Bu durumda artık eldeki verilere göre karar verilmesi gerektiği kabul 

edilmektedir
238

.  

Hukuk devletinde yasa koyucu, ispat hukuku ile ilgili yasama yetkisini 

kullanırken, Anayasa’nın ve hukukun temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla usul 

kurallarının belirlenmesi konusunda takdir yetkisine sahiptir. Buna karşın bu takdir 

yetkisi ile yapılan düzenleme, yükümlülerin diğer temel hak ve özgürlüklerinin de 

korunmasının güvencesi olan, savunma ve ispat haklarını zedelememelidir. Kamu 

gücü ile donatılmış vergi idaresi karşısında güçsüz durumda bulunan vergi 

yükümlüsünün, savunma ve ispat haklarının elinden alınması, bir hukuk devletinde 

kabul edilmemelidir.  

Anayasa Mahkemesi’nin güncel kararlarından birine göre de, hak arama 

özgürlüğünün en önemli iki öğesini oluşturan "iddia" ve "savunma" haklarını 

kısıtlayacak, bu hakların eksiksiz kullanılmasını engelleyecek yasa hükümlerinin 

Anayasaya, özellikle Anayasanın 31. maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırılığı 

tartışmasız kabul edilmelidir
239

.  

                                                           
236

  ROSER, in:Beermann/Gosch, AO m.88, Rz.25 (Şubat 2010) (BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e., 

s.236). 
237

  DUMKE, in:Schwarz, AO m.78-133, Rz.60 (Kasım 2007). 
238

  PESTALOZZA, in: FS zum 50-jaehrigen Bestehendes Richard Boorberg Verlags, 195; Aktaran, 

BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e.,s.236. 
239

  AYM, E.2012/133, E.2012/133, K.2013/33, K.T.28.02.2013. 
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4.2.2. YARGI AŞAMASINA İLİŞKİN GÜVENCELER 

4.2.2.1. HUKUKİ DİNLENME HAKKI 

Bir davada tarafların talep ve karşı taleplerine ilişkin beyanları “iddia” 

anlamına gelir. Özel hukukta davacının beyanlarının yanı sıra, davalının karşı 

beyanları yani savunması da davacının iddiasına karşı bir iddiadır
240

. Vergi 

yargılaması hukukunda ise davacı vergi yükümlüsü olduğunda, vergi idaresinin dava 

konusu yapılan iddiasına karşı savunmada bulunduğu yönündeki görüşümüzü 

belirtmiştik. 

Hukuki dinlenme hakkı, HMK’da özel olarak düzenlenmiştir. Bu Kanun’un 

27’inci maddesine göre, davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, 

kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenme hakkına sahiptirler. Bu hak, 

bireylere hak arama özgürlüğünü ve savunma hakkını en etkili biçimde 

kullanabilmesini temin etmek amacıyla yargılama ile ilgili her türlü süreçten, bilgi ve 

belgelerden bilgi sahibi olunması hakkını sağlar.  

Aynı maddede yer alan açıklama ve ispat hakkı, taraflara uyuşmazlık 

konusuyla ilgili her türlü iddiada bulunma, kendini savunma ve öne sürdüğü 

hususları ispat edebilme hakkını içerir.  

Hukuki dinlenme hakkının bir diğer gereği ise mahkemenin, tarafların iddia 

ve savunmalarını dikkate alarak değerlendirmesi ve somut ve açık gerekçelerle 

kararını vermesidir.  

Daha önce belirtildiği üzere, T.C. Anayasası’nın 36.maddesi savunma hakkını 

açıkça hüküm altına almıştır. Temel haklardan olan savunma hakkı, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu’nun açıkladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 3. ve 

sonraki maddelerinde de ifadesini bulmaktadır. İnsan Haklarını ve Ana Özgürlükleri 

Korumaya İlişkin Sözleşme’nin 6.maddesi özellikle savunma hakkını koruma altına 

almaktadır. 

                                                           
240

  PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e, s.558. 
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Savunmasız yargının adaleti tartışmalı olmaktan öte, gerçek değildir. 

Savunma, gerçeğin anahtarıdır. Yargılamanın en önemli bölümü savunmadır
241

.   

Bu nedenle yargı organlarının olabildiğince anlayışlı, hoşgörülü ve 

savunmaya saygılı tutumu yargıyı güçlendirir. Güvenceye bağlanan bu özgürlük 

özüne dokunulmadan, yasalarla yöntem yönünden sınırlanabilir. Hukuk düzeninin 

yasaklamadığı tüm araç ve yollarla yapılabilir
242

.  

4.2.2.2. SİLAHLARIN EŞİTLİĞİNİ TALEP HAKKI 

Adil yargılanma hakkının tarafların iddia, savunma ve ispat hakları ile ilişkili 

en temel unsurlarından biri de taraflar arasında eşitliğin bulunmasıdır. Bu ilke genel 

olarak yargılama hukukunda ve İHAS uygulamasında “silahların eşitliği” olarak 

adlandırılmaktadır
243

.  

İHAM’a göre adil yargılanma hakkının ilk şartı silahların eşitliğidir
244

. 

Silahların eşitliği, İHAM tarafından, “davanın bir tarafını, diğer taraf karşısında belli 

bir dezavantaj içine sokmayacak şartlar altında, her bir tarafın deliller de dâhil olmak 

üzere, davasını ortaya koymak için makul ve kabul edilebilir olanaklara sahip olması 

zorunluluğu” olarak tanımlanmıştır
245

. 

“Yargılamada fırsat eşitliği” olarak da nitelendirilen silahların eşitliği ilkesi, 

mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülükler bakımından taraflar arasında 

tam bir eşitliğin gözetilmesini ve bu dengenin yargılama boyunca korunmasını; 

başka bir deyişle mücadelenin eşit silahlarla yapılmasını gerektirmektedir
246

. Bu ilke, 

tarafların yargılama boyunca her açıdan eşit muameleye tabi tutulmasının güvencesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İHAM silahların eşitliği ilkesine uyulup uyulmadığını incelerken somut 

olayda şikayet konusu olan eşitsizliğin, yargılamayı gerçekten adaletsiz hale getirip 
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  ÖZDEN, a.g.e, s.118. 
242

  ÖZDEN, a.g.e, s.120. 
243

  KAŞIKARA, a.g.e., s.154. 
244

  GÖLCÜKLÜ, GÖZÜBÜYÜK, a.g.e, s.291. 
245

  Dombo Beher/Hollanda, 14448/88, 27.10.1993. 
246

  GÖLCÜKLÜ, GÖZÜBÜYÜK, a.g.e, s.291; DIJK v.d. ,a.g.e, s.430. 
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getirmediğini değerlendirmektedir
247

. Taraflar arasında silahların eşitliğinin 

sağlanmasını talep hakkı, gerek ilk derece yargılaması gerekse kanun yolları 

aşamasında geçerlidir
248

.  

İspat hakkının adil yargılanma ilkesine uygun şekilde gerçekleşmesi için 

yargılamada fırsat eşitliği sağlanmış olmalıdır. Bu bağlamda, ispat hakkı ile ilgili tüm 

güvenceler, ispat yükü ve delil gösterme yükü bakımından da taraf eşitliğinin 

sağlanması önemlidir. Bunun için öncelikle, tarafların iddia ve savunma sürecine eşit 

koşullar ve olanaklar altında hazırlanabilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda 

tarafların usule ve esasa ilişkin bilgi ve belgelerden aynı ölçülerde ve aynı zamanda 

haberdar edilmesi, bir tarafın dosyaya eklediği delilden diğer tarafın ya da yargıcın 

re’sen temin ettiği delillerden tarafların bilgilendirilmesi önem taşımaktadır
249

.  

Yargılamada fırsat eşitliği, delillerin özgürce edinilmesi ve tartışılabilmesi, 

dosyanın engellenmeden incelenebilmesi, gerekirse ondan kopya alınabilmesi, 

yargıcın hükmünde etkili olabilecek her tür argümandan tarafların zamanında 

haberdar edilmesi ve karşı argüman sunabilmelerine olanak tanınması, saygı ve 

dürüstlük içinde şeffaf bir yargılama yapılması ile sağlanabilir
250

.  

Adil yargılamanın bir diğer unsuru olan ve silahların eşitliği ilkesi ile yakın 

bağlantısı olan çelişmeli (adversarial) yargılama talep hakkı ise dava sırasında 

mahkemenin kararını etkilemek amacıyla sunulan delil ve mütalaalar ya da 

görüşlerin her biri hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar hakkında yorum yapma 

olanağının taraflara tanınması olarak özetlenebilir
251

.  

Çelişmeli yargılama talep hakkı taraflara, her türlü delil, görüş ve mütalaa 

hakkında bilgi sahibi olma ve yorum yapma hakkının verilmesini gerektirirken, 
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  EVİK, a.g.m, s.300. 
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  KAŞIKARA, a.g.e, s.157. 
249

  AKINCI, a.g.e., s.242; Nideröst-Huber/İsviçre, 18990/91, 18.02.1997, para. 26-32.    
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  AKINCI, a.g.e., s.243. 
251

  İNCEOĞLU, a.g.e., s.249. 



530 

 

silahların eşitliği ilkesi tarafların delil, görüş ve mütalaalar hakkında bilgi sahibi 

olmak ve bunlara karşı yorum yapmak bakımından eşit olmalarını gerektirir
*
.  

Görüldüğü üzere, bir davada, dosyada bulunan ve sonucu etkileme olanağı 

bulunan tüm delillere ulaşmak, bunları değerlendirip görüşlerini yargı yerine 

sunmak, davanın taraflarının “silahların eşitliği” ilkesi ve “çelişmeli yargılama talep 

hakkı” çerçevesinde Sözleşme ile korunan haklarıdır. Ulusal yargılama sürecinde yer 

alan bağımsız bir organdan da gelse, mahkemece verilecek kararı etkilemeyi 

amaçlayan her görüş ve istem, davanın taraflarına bildirilmeli, onlara bu istemleri 

yanıtlayıp yargıçlar önünde tartışma olanağı sağlanmalıdır
252

.  

İdari yargıda ve bu bağlamda vergi yargısında geçerli olan re’sen araştırma 

yetkisinin silahların eşitliğinin sağlanması bakımından önemli işlevi bulunmaktadır. 

Zira taraflara tanınan haklar yanında, yukarıda belirttiğimiz üzere taraflara getirilen 

delil gösterme yükünün de eşitsiz ve ilgili tarafı diğer tarafa nazaran dezavantajlı 

hale getirecek derecede ölçüsüz biçimde dağıtılmaması gerekir. Bu bağlamda, 

delillerin dava konusu idari işlemin dayanağı olan bilgi ve belgeler idarenin elinde 

bulunduğundan, yargıcın re’sen araştırma yetkisine dayanarak bu bilgi ve belgeleri 

idareden temin etmesi söz konusu olacak, böylece davacının da söz konusu delillere 

ulaşması mümkün olacaktır. 

Bu bağlamda 11.07.2015 Tarih ve 29413 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri 

ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 

70’inci maddesinde dosyanın incelenmesi ve örnek alınmasına ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmiştir.  

Danıştay kararlarında da sıkça olmamakla birlikte hem vergi yükümlüsü hem 

de vergi idaresi lehine sonuç doğuracak şekilde silahların eşitliği ilkesi vurgulanmış, 

bu ilkeye aykırı olarak yapılan yargılama sonucunda verilen vergi mahkemesi kararı 

bozulmuştur. 

                                                           
*
   Örneğin Bulut/Avusturya davasında, Mahkeme, savcılığın mütalaasının savunma tarafına 

bildirilmemesini silahların eşitliği açısından ihlal olarak görmüştür. Para.49-50 
252

  DİNÇ, a.g.e., s.174. 
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Zira Danıştay’a göre yazılı yargılama yöntemini benimseyen İYUK, davaların 

açılması, delillerin toplanması ve ilgililerce sonradan ibraz edilen belgelerin 

incelenmesini öngören 3, 16, 20 ve 21'inci maddelerinde, tarafların eşit koşullar 

altında istem ve savunma yapmaları esasını öngörmüştür. Kanun’un 3'üncü 

maddesinin 3'üncü fıkrasında, dava konusu işlem ve belgelerin asılları ve 

örneklerinin dilekçeye karşı taraf sayısından bir fazla sayıda eklenmesi; 16'ncı 

maddesinin l'inci fıkrasında, dava dilekçesi ve eklerinin birer örneğinin davalıya 

tebliği; 21'inci maddesinde ise dilekçe ve savunmalarla birlikte verilmeyen 

belgelerin, bunların zamanında verilmesine imkân bulunmadığına kanaat getirilmesi 

halinde kabulü ile karşı tarafa tebliği kurala bağlanmıştır. Bu düzenlemeler nedeniyle 

yargılama aşamasında dosyaya taraflarca sunulan ve sunulması kabul edilen belgeler 

hakkında diğer tarafın görüşünün alınması ve hüküm verilirken değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Örneğin,  defter ve belgelerini inceleme aşamasında ibraz etmeyen davacı 

yükümlünün daha sonra mahkemeye sunduğu defter ve belgelerin yargılamanın diğer 

tarafı olan idarenin bilgisine sunulmamış olması ve davanın hiçbir görüş belirtmesine 

olanak tanınmadan sonuçlandırılması İYUK’a uygun bulunmayarak, söz konusu 

karar bozulmuştur. Danıştay VDDK da güncel bir kararında, vergi yükümlüsünün 

mahkemeye ibraz ettiği defter ve belgelerin, davalı vergi idaresinin incelemesine 

olanak tanınmaksızın karara esas alınmasını İHAS m.6’ya aykırı bulmuştur
253

. 

Diğer bir deyişle, Danıştay bu kararında vergi idaresinin bilgisi dışındaki 

defter ve belgelerin mahkemeye sunulamayacağını belirtmemiş, bunların aynı 

zamanda idare tarafından incelenmesinin sağlanmasını gerekli bulmuştur. 

Gerçekten idari aşamada herhangi bir nedenle inceleme elemanına 

sunulmayıp yargılama aşamasında mahkemeye ibraz edilen defter ve belgelerin vergi 

idaresinin incelemesine sunulması ve onun görüşünün alınması da silahların eşitliği 

ilkesinin gereğidir
254

.  
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Aynı şekilde Danıştay davacı adına düzenlenmiş bulunan vergi tekniği 

raporunun ihbarname ile birlikte tebliğ edilmemesinin savunma hakkını 

engellediğini, adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtmektedir
255

. Bu bağlamda, 

daha önce belirtildiği üzere yalnızca davacı nezdinde düzenlenen tutanak ve 

raporların değil, davacı hakkında yapılan işlemin doğrudan ya da dolaylı olarak 

dayanağı olan tüm delillerin davacı yükümlüye tebliğ edilmesi gerektiği 

düşüncesindeyiz. 

4.2.2.2.1. İddia ve Delillere Ulaşma ve Bunlar Hakkında Görüş 

Bildirme Hakkı 

4.2.2.2.1.1. Anlam ve Kapsam 

Hakkında işlem tesis edilecek ilgiliye, idarenin işlemini gerekli kılan 

hususların önceden açıkça bildirerek savunmasının alınması ve işlem yapıldıktan 

sonra da işlemin dayanağı hakkında bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmişti. İdarenin, 

bu yola gitmeden işlem tesis etmesi halinde mahkemenin de, ilgili belgeleri davacıya 

tebliğ edip savunmasını almaksızın hüküm tesis etmesi adil yargılamayı ortadan 

kaldırmaktadır
256

. 

Çalışmamızda başka açılardan da ele aldığımız üzere, vergi yükümlüleri 

hakkındaki işleme dayanak yapılan diğer bir yükümlü nezdinde düzenlenen 

“raporlar”da yer alan suçlamalar idarece, işlemin tesisinden önce davacıya 

bildirilmediği gibi Mahkeme de söz konusu belgeleri davacıya tebliğ etmeden karar 

verilebilmektedir. Hakkında, kimi suçlamalar nedeniyle ve bu suçlamalara 

dayanılarak haklarını ihlal edecek biçimde işlem tesis edilecek ilgiliye, idarenin 

işlemini gerekli kılan iddiaların önceden açıkça bildirerek savunmasını alınması 

gerekir. 

Yargıcın uyuşmazlığı çözümlerken kendi tecrübelerine dayanarak elde ettiği 

özel bilgiyi kullanamaması ve o bilgiye dayanarak karar verememesinin bir nedeni 
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de yargılamanın çelişmeli olması gereğidir. Tarafların, yargıcın dosyada yer almayan 

özel bilgisini çürütme olanağı olmadığından, bu durum yargılamanın çelişmeli, 

dolayısıyla adil olmasını engelleyecektir. 

Delillere ulaşabilme ve bunlar hakkında görüş bildirme olanağı bakımından 

geçerli ölçüt silahların eşitliğidir. Yani tarafların birbirleri karşısında önemli bir 

dezavantaj bulunmaksızın davaya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşmak ve bunlar 

hakkında görüş bildirebilmek açısından eşit olanaklara sahip olmaları gerekir.   

Adil yargılamanın sağlanabilmesi için davanın taraflarının davayla ilgili tüm 

belge ve bilgilere ulaşabilmesi gerekmektedir
257

. Dosyayı incelemek, gerek davaya 

müdahale, gerekse savunmayı üstlenme bakımından oldukça önemli bir fırsattır
258

.  

Dosya inceleme hakkı, savunmanın hazırlanması için gerekli kolaylıklara sahip olma 

hakkı bakımından önemli bir yere sahiptir.  

İHAM birçok kararında
259

 Sözleşmenin 6. maddesinin 1.fıkrasında ifade 

edilen adil yargılanma hakkının bir davada her iki tarafın da sunulan deliller ve 

mütalaalara ilişkin olarak bilgilendirilmesi ve görüş belirtme olanağına sahip olması 

anlamına geldiğini belirtmiştir. 

Ancak eğer ilk derece yargı yerinde görülen bir yargılamada bazı bilgilere 

ulaşılamamış, bu nedenle taraflardan biri haksızlığa uğramış, fakat bu durum üst 

derece yargılaması aşamasında bu bilgilere ulaşılarak düzeltilmiş ise veya başvurucu 

bu durumu düzeltebilecek konumda iken düzeltmek için atabileceği adımları 

atmamışsa silahların eşitliğinin ihlal edilmediği sonucuna varılmıştır
260

. 

Silahların eşitliği ilkesinin vergi yükümlüsünün idare nezdindeki dosyanın 

tamamını incelemesini gerektirip gerektirmediği İHAM kararlarında tartışılmıştır. 

Söz konusu İHAM kararlarından biri Bendenoun kararıdır. 
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Hakkında vergi kaçakçılığı isnadında bulunulan ve cezalı vergi tarh edilen 

Bendenoun, verginin tarhı ve ceza kesme işlemine karşı yerel idare mahkemesinde 

dava açmıştır. Davalı hazine, cevap dilekçelerine dört adet gümrük tutanağını ve 

şirket tarafından yazılan iki adet mektubu eklemiştir. Bendenoun’un avukatı 

Mahkemeye yazdığı iki ayrı dilekçede dosyanın tamamını istemiştir. Mahkeme, 

gümrük idaresi tarafından Savcılığa gönderilen dosyayı Strasbourg Savcılığından 

talep etmiştir. Savcı, Bendenoun hakkındaki dosyayı vergi kaçakçılığına bağlı ceza 

soruşturması başlatıldığı için gönderemediğini, ceza davalarında hazinenin sivil taraf 

olduğunu, bu nedenle, dava dosyasına ulaşabildiğini, eğer uygun bulursa, bir kopyası 

için başvuruda bulunabileceğini belirtmiştir.  

Başvurucunun avukatı ise, talebinin, vergi kaçakçılığı dosyasının değil bir 

gümrük dosyasının tedariki ile ilgili olduğunu, gümrük dosyasının tamamını 

inceleme olanağına kavuşmadığı sürece müvekkilinin makul bir savunmada 

bulunmasının mümkün olmayacağını belirtmiştir. Bu süreçte, Mahkeme Savcılıktan 

yine dosyayı istemiş ancak talebi cevapsız kalmıştır.  

Gerekli iç hukuk yollarını tükettikten ve bir sonuç alamadıktan sonra İHAM’a 

başvuran Bendenoun, yargılama sürecinde çelişmeli yargılama ilkesinin ihlal 

edildiğini iddia etmiştir.  

Başvurucuya göre; “Hazine dikkatle, tek taraflı olarak suçlayıcı belgeleri 

seçer ve adli mahkemelere gönderirken, kendisi gümrük tarafından oluşturulan ve 

sadece tutanakları değil, bu tutanakların dayanağı olarak kullanılan bilgiyi de içeren 

dosyanın tamamına ulaşamamıştır. Defalarca Hazineden ve Strasbourg İdare 

Mahkemesinden istenen kopyanın kendisine verilmemesi, kendisinin suçsuzluğunu 

ispatlayacak olayları tespit etmesini ve özellikle incelemenin başlamasına neden olan 

ve ‘bir tanık’ olarak nitelendirilen isimsiz ihbarcıyı öğrenmesini engellemiştir
261

.  
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İHAM’ın kararı, kendisine verilen bilgiler çerçevesinde, belgelerin tedarik 

edilmemesinin Bendenoun’un savunma haklarını veya silahların eşitliği ilkesini ihlal 

etmediği yönünde olmuştur
262

: 

İHAM, bu kararı verirken öncelikle, görevinin silahların eşitliği ilkesinin 

veya daha genel olarak savunma haklarının, Bendenoun’un suçunun karara 

bağlanması süreci bakımından ihlal edilip edilmediğini tespitle sınırlı olduğunu 

belirtmiştir
263

.  

İkinci olarak, başvurucunun defalarca talep ettiği belgelerin, yetkililerin 

dayanak olarak kullandığı belgeler olmadığını, idari mahkemelerdeki dosyalara 

girmeyen belgeler olduğunu tespit etmiştir.  

Mahkeme, söz konusu koşullarda, adil yargılanma hakkı kavramının, 

hazineye, dosyadaki belirli belgeleri veya dosyanın tamamını davacıya verme 

yükümlülüğü getirmediği kanaatine varmıştır. Ancak, ilgili kişiye talebi ile ilgili 

delillerin, en azından özet olarak verilmesi gerektiğini de eklemiştir. 

Bendenoun, dosyanın tamamının kendisine verilmesini istemiştir. Ancak, 

dosyanın kopyasını alamadığı için vergi kaçakçılığı suçlamasının aksini ispat 

edemediği yönündeki iddiasını destekleyecek hiçbir açık argüman ortaya 

koyamamıştır. Aksine, soruşturma sırasında, kendisi ve avukatı dosyanın tamamına 

ulaşmış, birçok belgenin varlığından ve içeriğinden haberdar olmuştur. 

Bu nedenlerle, Mahkeme, belgelerin tedarik edilmemesinin savunma 

haklarını veya silahların eşitliği ilkesini ihlal etmediği kararına varmıştır
264

.  

Bu karardan anlaşılmaktadır ki, davada bir tarafça talep edilen belgeler, karşı 

tarafın dava sırasında dayandığı belgeler değil ise ya da belgeler hakkında kişiye 

asgari düzeyde bilgi verilmiş ise ve başvurucu içeriği hakkında az çok bilgi sahibi 
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olmasına rağmen neden bu belgeleri talep ettiğine ilişkin hiçbir yeterli gerekçe 

gösteremiyor ise, ihlal oluşmamaktadır (Bendenoun/Fransa, para.52-53)
265

 

Diğer açıdan bakıldığında, kişinin hakkındaki iddianın dayanağını oluşturan 

bilgi ve belgelerin varlığından ve içeriğinden soruşturma ve/veya yargılama 

aşamasında haberdar olmaması, savunma hakkını ihlal etmektedir. Zira karara etki 

eden bir husus, başvurucunun soruşturma sırasında dosyanın tamamına ulaşmış 

olmasıdır. 

Mialhe davasında
266

 vergi kaçakçılığı suçu ile yargılanan Mialhe’nin mukim 

olduğu ülkenin belirlenmesi amacıyla Filipinli yetkililerden birtakım bilgiler talep 

edilmiş, bu bilgiler vergi idaresince yapılan suç duyurusuna eklenmiş, fakat adli 

dosyaya konulan vergi inceleme raporunda iki devlet arasındaki bilgi değişiminden 

bahsedilmesine karşın, tedarik edilen belgelere yer verilmemiştir. Sorgu yargıcının 

talebi üzerine daha sonra dava konusu ile ilgili olan ve Filipinli yetkililerce 

gönderilen belgeler de dosyaya konulmuştur. Adli süreç, Mialhe’nin kasten vergi 

kaçırma suçundan dolayı hapis cezasına çarptırılması ile sonuçlanmıştır. Mialhe, 

hazinenin elindeki bütün belgelere ulaşamadığını ve bu nedenle de silahların eşitliği 

ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürerek İHAM’a başvurmuştur (para. 7-26)
267

.  

Mialhe, idari inceleme sürecinde, Vergi Suçları Kurulu’nun kararı da dâhil 

olmak üzere, bu aşamaya kadar kendisini savunabilmek için Hazinenin elindeki 

belgelere ulaşamadığını, Hazinenin Filipinli yetkililerden tedarik ettiği belgelerin 

sadece bir kısmının ancak ceza yargılaması sürecindeki soruşturma safhasında, sorgu 

yargıcının talebi ile dosyaya konulduğunu, kendi girişimleri ile bazı belgeleri 

Filipinli yetkililerden alabildiğini, kilit mahiyette olan ve Filipinli yetkililerin 

kendisini Filipin mukimi olarak kabul ettiklerini gösteren mektuba ise ulaşamadığını, 

Hazinenin Mahkemeye sadece kendi iddialarını destekleyen belgeleri vermek 

                                                           
265

 İNCEOĞLU, a.g.e., s.240 
266

 Miailhe/Fransa (no.2), 18978/91, 26.09.1996 
267

  YALTI, a.g.e, s.129. 



537 

 

suretiyle Mialhe’yi vergilendirmek için, Filipin’de mukim olduğunu kanıtlama 

araçlarından mahrum bıraktığını ve savunma haklarını ihlal ettiğini iddia etmiştir
268

.  

İHAM, ceza davasında adli soruşturmada kullanılan özel mektuplar ve kişisel 

belgelerin, özet vergi inceleme raporuna eklendiğini, Hazinenin, sorgu yargıcının 

talebi üzerine, Filipinli yetkililerden oluşan belgeleri de eklediğini, tüm bu belgelerin 

başvurucunun ulaşabileceği adli dosyada mevcut olduğunu, söz konusu dosyanın 

Filipin’den gelen belgelerin tamamını içermediğini, ancak, ceza davası ile ilgili 

belgelere, sorgu yargıcının talebi ile adli soruşturma sırasında dosyada yer verildiğini 

belirtmiştir
269

.  

İHAM, delillerin kabul edilebilirliğini belirleme konusunda asıl yetkilinin 

ulusal mahkemeler olduğunu, kendisinin bunların yerine kendi görüşünü ikame 

edemeyeceğini ifade etmiştir. Bu nedenle yargılamanın bir bütün olarak adil olup 

olmadığını değerlendirmek durumundadır.  

Olayda, yerel mahkemelerin verdikleri kararlardan, hükümlerini sadece dava 

dosyasında bulunan ve duruşma sırasında tarafların tartışma olanağı buldukları 

belgelere dayandırdıkları açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvurucunun adil 

biçimde yargılandığı sonucuna varılmıştır. Bazı belgelerin Vergi Suçları Kurulu 

önündeki danışma sürecinde veya ceza yargılaması sürecinde verilmemiş olması, 

Mialhe’nin savunma ve silahların eşitliği hakkını ihlal etmemiştir
270

.  

Mahkeme, ayrıca, başvurucunun Vergi Suçları Kurulu’na 30 gün içinde 

başvurarak gerekli gördüğü bilgileri verebileceğini, Kurul’un mütalaasının Bakanlığı 

bağladığını, ceza mahkemelerinin ise hiçbir makamın kararına bağlı olmaksızın, 

kaçakçılık iddiasının bütün olaylarını serbestçe değerlendirme yetkisine sahip 

olduğunu, Kurul’un çelişmeli bir süreç olmadan mütalaasını vermesinin bazı 

durumlarda, vergi yükümlüsünün kendisini çok daha güç bir pozisyonda bulunacağı 

endişesini yaratabileceğini, ancak, burada sadece bir danışma organının ön 
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müdahalesinin söz konusu olduğunu eklemiştir. Sonuç olarak yargılama bir bütün 

olarak adil bulunmuş, m.6/1’e aykırılık tespit edilmemiştir
271

.  

Görüldüğü üzere, İHAM, ulusal mahkemelerin ispat ve delil sistemine ilişkin 

kurallarına saygı duymakta, delillerin kabul edilebilirliğini belirleme konusunda asıl 

yetkilinin ulusal mahkemeler olduğunu vurgulamaktadır. İHAM’ın yetki ve görevi, 

delillere ilişkin yapılan uygulamaların yargılamanın bir bütün olarak adil olmasını 

engelleyip engellemediği ile sınırlı kalmaktadır. 

Bendenoun ve Mialhe kararlarından anlaşılmaktadır ki, vergi yükümlüsünün, 

dava dosyasında bulunan ve karara etki etme potansiyeline sahip olan her tür bilgi ve 

belgeden haberdar edilmesi ve bunlara karşı görüş ifade edebilme olanağının 

tanınması, silahların eşitliği ilkesi açısından gerekli ve yeterli bulunmaktadır. Diğer 

bir deyişle, İHAM’a göre silahların eşitliği ilkesi, idarenin vergi yükümlüsü hakkında 

dosyadaki her türlü bilgi ve belgeden soruşturma ve/veya yargılama aşamasında 

haberdar edilmesini ya da dosyadan bir kopya alabilmesini gerektirmemektedir. 

Ancak yükümlünün talep etmesi halinde, bunların da en azından özet halinde 

içeriğine ilişkin bilgi verilmesi şarttır. 

Hukuken tarafsız oldukları öngörülmesine rağmen, verilecek hükmü etkileyen 

yasal görevliler tarafından mahkemeye sunulan her türlü görüşün davanın taraflarına 

tebliğ edilmesi gerekir. Aynı zamanda tarafların bu görüşleri çürütme olanağına 

sahip olmaları da çelişmeli yargılama ilkesinin gereğidir
272

.  

İdari yargılamaya ilişkin Kress kararında da benzer bir yaklaşım ortaya 

konulmuştur. Strasbourg Hastanesine karşı açılmış bir dava sürecinde Conseil 

D’Etat’da (Fransız Danıştayı) yapılan duruşma sırasında taraflardan sonra görüşünü 

beyan eden Hükümet Komiserinin görüşünün önceden taraflara tebliğ edilmemesi ve 

tarafların cevap verme olanaklarının bulunmaması şikayet konusu olmuştur. İHAM 

Hükümet Komiserinin oy verme hakkı olmamakla birlikte (Conseil D’Etat) 

müzakerelerine katılmış olmasını da ayrıca değerlendirmiştir. 
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Bu bağlamda, İHAM duruşmadan önce tarafların, Hükümet komiserinin 

mütalaasının genel içeriğini açıklamasını talep edebilme olanaklarının bulunduğunu, 

“müzakereler için ek savunma” aracını kullanarak cevap verebilmelerinin de 

mümkün olduğunu belirlemiştir. Bunlara ek olarak İHAM, duruşma sırasında 

Hükümet Komiserinin tarafların ileri sürmediği bazı temellere dayanması 

durumunda, tarafların iddia ve savunmalarını ortaya koyabilmeleri için mahkeme 

başkanının duruşmayı erteleyebileceğini de dikkate almıştır.  

Birinci sorun açısından, İHAM’ın kararı, Conseil d’Etat önündeki yargılama 

sırasında davacıların yeterli güvencelere sahip olmaları nedeniyle çelişmeli 

yargılama yönünden adil yargılanma hakkına aykırılık bulunmadığı yönünde 

olmuştur (para.76) Buna karşın Hükümet Komiserinin Conseil D’Etat 

müzakerelerine katılmasına ilişkin ikinci sorun açısından adil yargılanma hakkına 

aykırılık tespit edilmiştir. Zira İHAM’a göre, Hükümet Komiserinin oy vermesinin 

engellenmesi, onun gerçek bir yargıç olduğu yönündeki Hükümet savını 

zayıflatmaktadır. Hükümet Komiseri, tarafların savlarının kabul veya reddedilmesi 

yönündeki görüşünü aleni bir biçimde ifade ettiği için, davanın taraflarınca, meşru 

bir biçimde, bir tarafı destekliyormuş gibi görülebilir. İHAM’a göre, idari 

yargılamanın özelliklerini tanımayan bir davacı doğal olarak, temyiz başvurusunun 

reddedilmesini öneren Hükümet Komiserini kendi muhalifi olarak görme eğiliminde 

olabilir; ayrıca duruşmanın sonunda Komiserin, davacının savlarının tersine görüş 

sunduktan sonra, mahkeme yargıçları ile birlikte gizli bir biçimde yapılan 

müzakerelere katıldığını görmesi, davacının kendisini eşit olmayan bir konumda 

hissetmesine neden olabilir. İHAM sonuç olarak, Hükümet Komiserinin dava 

mahkemesinin müzakerelerine katılması açısından Sözleşmenin 6.maddesinin 

1.fıkrasının ihlal edildiği sonucuna varmıştır (para 79-81, 87)
273

.  

Görüldüğü üzere, bir tarafın, yargılamanın işleyişini bilmeme potansiyeli de 

taşıyan bir kişi olarak kendisini yargılama sırasında diğer tarafla eşit hissetmemesini 

haklı olarak düşündüren her durum adil yargılanma hakkına aykırıdır. 

                                                           
273

  İNCEOĞLU, a.g.e., s.243. 
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Buna karşın Bendenoun davasında Mahkeme, başvurucunun Vergi Suçları 

Kurulu’na 30 gün içinde başvurarak gerekli gördüğü bilgileri verebileceğini, 

Kurul’un mütalaasının Bakanlığı bağladığını, ceza mahkemelerinin ise hiçbir 

makamın kararına bağlı olmaksızın, kaçakçılık iddiasının bütün olaylarını serbestçe 

değerlendirme yetkisine sahip olduğunu, Kurul’un çelişmeli bir süreç olmadan 

mütalaasını vermesinin bazı durumlarda, vergi yükümlüsünün kendisini çok daha 

güç bir pozisyonda bulunacağı endişesini yaratabileceğini, ancak, burada sadece bir 

danışma organının ön müdahalesinin söz konusu olduğunu belirtmiştir. Kurul’un 

sadece bir danışma organı olması ve ceza mahkemesinin delilleri serbestçe 

değerlendirmesi dikkate alınarak yargılama bir bütün olarak adil bulunmuş, m.6/1’e 

aykırılık tespit edilmemiştir
274

.  

JJ davasında
275

, serbest çalışan bir vergi danışmanı olan JJ hakkında cezalı 

gelir vergisi tarhiyatının uygulanması söz konusudur. Başvurucu bu işleme karşı 

yerel mahkemede dava açmış, Mahkeme, davayı dava harcı yatırılmadığı 

gerekçesiyle reddetmiştir. Başvurucu bu karara, dava harcının havale edilmesi için 

bankaya talimat verdiği, ancak bu talimatın yerine getirilmediği, bankanın hatasının 

kendisine karşı ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle itiraz etmiştir.  

Mahkeme, talimatının yerine getirilip getirilmediğini denetleme görevinin 

başvurucuya ait olduğunu belirterek, bu itirazı da reddetmiştir. Başvurucu kararı 

Yüksek Mahkemede temyiz etmiştir. Yüksek Mahkeme Savcılığı tarafından verilen 

danışma mütalaasının bir kopyası, Yüksek Mahkeme davayı karara bağlayana kadar 

başvurucuya gönderilmemiştir. Yüksek Mahkeme temyiz talebini reddetmiştir. 

Başvurucu, Yüksek Mahkeme yargıcının danışma mütalaasına yanıt veremediği 

gerekçesiyle İHAS. 6/1.maddenin ihlal edildiği iddiasıyla İHAM’a başvurmuştur.  

İHAM, öncelikle başvuruda 6/1. maddenin uygulanabilirliğini 

değerlendirmiştir.  

                                                           
274

  YALTI, Haklar, s.130. 
275

  JJ/Hollanda, 21351/93, 27.03.1998. 
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Hükümet dava konusunun para cezası değil, dava harçları olduğundan 

hareketle, 6/1. maddenin uygulanamayacağını iddia etmiştir. İHAM ise, yerel yüksek 

mahkemenin kararının, başvurucuya kesilen vergi cezasının kesinleşmesi yönünde 

etkisi olduğunu dikkate almıştır. Yani, bu karar, cezanın uygulanması sonucunu 

doğurarak “suç isnadı”nın karara bağlanmasında belirleyici (decisive) olmuştur. Zira, 

ilgili iç hukuka göre, yüksek mahkeme alt mahkemenin kararını bozmak veya 

yeniden görüşülmek üzere geri göndermek ya da davayı esastan karara bağlamak 

yetkisine sahiptir
276

.  

Bu nedenle, Yüksek Mahkemenin kararının usule ilişkin bir ön meseleyle 

sınırlı olması 6/1. maddenin uygulanmaması için yeterli bulunmamıştır.  

Hollanda Yüksek Mahkemesinin tabi olduğu usul kuralları, savcının danışma 

mütalaasının çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Başvurucunun danışma 

mütalaasına yanıt verememesi, çelişmeli yargılama hakkını ihlal etmiştir. Bu ilke, bir 

ceza veya hukuk davasında tarafların öne sürülen delillere ilişkin öğelerden ve 

gözlemlerden bilgi edinmesini ve bunlar üzerinde görüş bildirebilmesini ifade eder. 

Sonuç olarak, Sözleşmenin 6.maddesinin ihlal edildiği kararı verilmiştir. 

Görüldüğü üzere, yargılama sırasında yargıç, savcı, bilirkişi gibi değişik 

kaynakların öne sürdüğü her türlü görüşün taraflara bildirilmesi ve tarafların bunlara 

yanıt vermesinin sağlanması İHAM kararlarına göre adil yargılanma hakkının bir 

gereğidir. 

4.2.2.2.1.2. Dosyaya Sonradan Konulan Belgelere Ulaşma 

Hakkı 

Dava dosyasına, “dosyanın tekemmül etmesinden sonra” konulan belgelerin 

de, aynı şekilde, davanın diğer tarafına iletilmesi ve değerlendirilmesi için fırsat 

tanınması, silahların eşitliği ilkesinin gereğidir
277

. Sonradan sunulan belgelerin 

karara esas alınabilmeleri için, diğer tarafa tebliği zorunluluğu, İYUK’un 21. 
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  YALTI, Haklar, s.128. 
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  CANDAN, İYUK,  s.593. 
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maddesinde de belirtilmiş durumdadır. Bu hususu vurgulayan Danıştay kararları 

bulunmaktadır. Örneğin, bir kararda, vergi incelemesi sırasında ibraz edilmeyen, ara 

kararı üzerine mahkemeye getirilip verilen sözleşmelerin gerçek hizmet ifası 

sebebiyle düzenlenip düzenlenmediklerinin mahkemece saptanamayacağı; sözü 

edilen sözleşme örneklerinin vergi idaresine tebliğ edilip, uygun bir süre tanınarak, 

görüş alınmak suretiyle uyuşmazlığın çözülmesinin gerekeceği belirtilmiştir
278

. 

Elbette bu hüküm, vergi idaresi tarafından sonradan sunulan belgelerin vergi 

yükümlüsüne tebliğini de gerektirmektedir. Maddede, kendisine belge tebliğ edilen 

tarafın buna cevap hakkının olup olmadığı konusunda bir açıklık olmasa dahi, 

maddenin ikinci cümlesinde, “Bu belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf 

cevabını hemen vereceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca 

tebliğ edilmez” şeklinde yer alan anlatımdan, davanın diğer tarafının, kendisine 

tebliğ olunan belgeye cevap hakkının bulunduğu anlaşılmaktadır
279

. Böyle bir hüküm 

hiç yer almamış olsaydı dahi, yukarıda sözünü etmiş olduğumuz, adil yargılanma 

hakkı ve silahların eşitliği ilkesi, bunu gerekli kılmaktadır
280

.  

Vergi yargısında tarafların delillere ulaşabilmesi açısından getirilmiş 

sınırlandırma daha önce farklı bir açıdan ele aldığımız, İYUK’un 20’inci maddesinin 

3’üncü fıkrasında yer alan, mahkemenin istediği bilgi ve belgeler Devletin 

güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve yüksek 

menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya ilgili bakanın, 

gerekçesini bildirmek suretiyle söz konusu bilgi ve belgeleri mahkemeye 

vermeyebileceği, ancak verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen 

savunmaya göre karar verilemeyeceği yönündeki hükümdür.  

İYUK’un söz konusu fıkrasında belirtilen bilgi ve belgelere dayanılarak ilgili 

aleyhine bir idari işlem tesis edildiğinde, idari işleme karşı dava açan ilgili kişi, 

mahkeme tarafından istense bile kendisi aleyhine yapılan işleme dayanak olan bilgi 

                                                           
278

  Dnş.3.D., E.2007/2647, K.2007/3447, 13.12.2007. 
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  CANDAN, İYUK, s.593. 
280

  Dnş.5.D., E.2005/2698, K.2005/6541, 30.12.2005. Kararda, davacıya dosyaya sonradan konulan 

soruşturma raporu ile eklerini inceleme olanağı tanınmasının, adil yargılanma ilkesinin gereği 

olduğu belirtilmiştir. 
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ve belgeye ulaşamayacaktır. Bir bilgi ve belgeye ulaşılamaması durumunda kişinin 

kendisine karşı ileri sürülen iddiaya karşı savunma hakkını tam bir şekilde 

kullanabilmesi mümkün olamayacaktır
281

. Söz konusu fıkrada, verilmeyen bilgi ve 

belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemeyeceğinin 

belirtilmesi de söz konusu sakıncayı önlemeyecektir. Çünkü ulaşılamayan bir bilgi ve 

belgenin varlığıyla karşı karşıya kalan kişi savunma hakkını tam olarak 

kullanamayacağı için o kişinin yargılamada diğer tarafla eşit olduğu yönündeki 

hisleri haklı olarak hiçbir zaman bütünüyle ortadan kalkmayacaktır. Yukarıda 

belirttiğimiz üzere, bir tarafın kendisini yargılama sırasında diğer tarafla eşit 

hissetmemesini haklı olarak düşündüren her durum adil yargılanma hakkına 

aykırıdır. 

Dosyada bulunan bu bilgi ve belgelerin yargıcın vicdani kanaatini etkilemesi 

her zaman olasıdır. Bu hüküm bu nedenle aynı zamanda Anayasa’nın 138. 

maddesinin son fıkrasına da aykırıdır
282

.  

4.2.2.3. GEREKÇELİ KARAR ALMA HAKKI 

T.C. Anayasası’nın 141’inci maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca bütün 

mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. İHAM da yargı kararlarının 

yeterli bir gerekçesinin bulunmasını adil yargılamanın bir gereği olarak 

nitelendirmektedir
283

. Diğer yandan bu gereklilik, her argümana detaylı bir yanıt 

verilmesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Örneğin, kanun yolu talebini red kararında, alt 

derece mahkemesinin kararını aktarmakla yetinilebilir. (para.42) Ancak her halde her 

iki tarafın da karşı tarafın iddia ve savunmaları hakkında görüş bildirebilmesi, 

argümanlarını mahkeme önünde ileri sürebilmesi gereklidir (para.43).  
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  Krş. EREM, Savunma Hakkını Kısıtlayan Antidemokratik Hükümler, s.608. 
282

  DURSUN, s.123 (Aksi yönde bkz GÖKPINAR, s.108.) 
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  The Estate of Nitschke/İsveç, 6301/05, 27.12.2007, para.42. 
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4.2.2.4. DURUŞMA YAPILMASINI TALEP HAKKI 

4.2.2.4.1. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Bakımından 

İHAS bağlamında; sözlü ve kamuya açık duruşma yapılması,  ceza 

yargılamasının 6’ıncı maddesine uygunluğu bakımından söz konusu olması gereken 

temel ilkelerden biridir
284

. Mahkeme açısından en önemli husus, ceza yargılamasının 

bütünsel olarak 6’ıncı maddeye uygunluğunun değerlendirilmesidir
285

. Bu 

değerlendirmeyi yaparken Mahkeme yargılamaya bütünsel olarak ve gerek savunma 

hakları gerekse kamunun ve suçun mağdurlarının menfaatleri açısından bakacaktır
286

.  

Yargılamanın duruşmalı yapılması kuralı mutlak değildir. Örneğin beyanların 

güvenilirliği bakımından bir uyuşmazlık yoksa ya da uyuşmazlık konusu olayların 

aydınlatılması bakımından tarafların yazılı açıklamaları yeterliyse duruşma yapılması 

gerekli değildir
287

.  

Ayrıca, ulusal yargı yerleri duruşma silsilesinin etkililik ve usul ekonomisi 

bakımından 6’ıncı maddenin ilk fıkrası bağlamında makul sürede yargılanma 

hakkına aykırılık taşıyacağı gerekçesiyle duruşma yapmayabilirler
288

.  

Diğer yandan, vergi cezaları ceza hukukunun sert çekirdeğinden farklı kabul 

edilmekte, ceza davalarında duruşma yapılması yönündeki katı beklenti vergi 

davaları bakımından söz konusu olmamaktadır. Bu yönde bulunan ve oyçokluğuyla 

verilen Jussila kararına göre, vergi cezalarına ilişkin yargılamalar ceza hukukunun 

kapsamında bulunan genel cezalardan farklı olarak, 6’ıncı maddenin her unsurunu 

mutlak şekilde barındırmayabilirler, duruşma yapılması zorunluluğu da bu 

unsurlardan biridir
289

.  

Jussila davasında talep üzerine yargılamanın duruşmalı yapılması 

zorunluluğunun bulunmaması yönündeki kararın farklı gerekçeleri de bulunmaktadır. 
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Bunlardan biri, duruşma talebiyle açıklığa kavuşturulması beklenen hususun vergi 

cezalarından çok vergi incelemesini gerçekleştiren görevlinin mevzuata ilişkin 

yorumlarının ve mali durumu hakkındaki hesaplamaların yanlış olduğu iddiasının 

açıklığa kavuşturulmasını amaçlamaya yönelik, yani vergi aslı ile ilgili olmasıdır. 

(para.45-46) Ayrıca iç hukuk mevzuatına göre başvurucu duruşma talebi kabul 

edilmese de iddialarını yazılı olarak ortaya koyma ve vergi idaresinin iddialarına 

karşı yorumda bulunma olanağına sahiptir (para.47-48).  Dava konusu vergi 

cezasının niceliksel hafifliği de kararda etkili olmuştur. (para.48)
290

. Sonuç olarak 

Mahkeme, vergi cezasına ilişkin davalarda duruşmalı yargılamanın talep üzerine 

gerçekleşmesini İHAM’ın 6’ıncı maddesine aykırı bulmamıştır
291

. 

Önemli olan, başvurucunun davasını yazılı olarak ileri sürebilmesi, vergi 

idaresinin ortaya koyduğu iddia ve delilleri hakkında görüş bildirebilmesi ve maddi 

ve hukuki olarak tüm hususlardan bilgi sahibi olabilmesidir
292

.  

Ancak karara ilişkin karşı oyda, Mahkeme’nin bir ceza davasında sözlü 

duruşmanın gerekmeyebileceği yönünde ilk kez karar verdiği, ceza hukukunun sert 

çekirdeğine giren ve girmeyen davalar arasında sınırın nasıl çizileceğinin şüpheli 

olduğu, ayrım yapılmaksızın tüm suç isnadlarına ilişkin davaların 6’ıncı maddedeki 

güvencelerden yararlanması gerektiği yönündeki görüşleri de not etmek gerekir
293

.  

Oldukça güncel bir dava olan Pákozdi davasında
294

 ise Jussila davasından 

farklı olarak, ilk derece mahkemesi yargılamayı duruşmalı yapmış, başvurucunun 

tanığını dinlemiştir. Bu durumda temyiz mahkemesinin yargılamayı duruşmasız 

yapmasının zorunlu olup olmadığı incelenmiştir (para.30). 
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Bu bağlamda şayet iç hukukta kanun yolları düzenlenmişse, kanun yolları 

yargılamanın devamı niteliğinde kabul edilecek ve 6’ıncı maddedeki güvencelerin 

bulunması gerekecektir
295

.  

Ancak kanun yolunda yargı yeri hem maddi hem de hukuki sorunu inceleme 

yetkisine sahipse dahi 6’ıncı madde gereğince duruşma yapılması zorunlu değildir
296

. 

(para.32) 

Duruşma yapılmasının zorunlu olup olmadığı kararının verilmesi için, 

öncelikle, başvuru konusu yargılamanın spesifik özelliklerinin ve karara konu olan 

hususların
297

, bu hususların başvurucu bakımından önemi
298

 de dikkate alınarak 

başvurucunun menfaatlerinin yüksek mahkeme tarafından korunup korunmadığının 

belirlenmesi gerekmektedir. Kanun yolunda verilen kararın, başvurucunun ilk derece 

mahkemesinde yapılan duruşmada ve delil ibrazından sonra aleyhine sonuç 

doğuracak delillere itiraz hakkı ve karşı delil gösterme hakkı tanındıktan sonra 

verilmesi gerekmektedir
299

. Diğer taraftan, temyiz mahkemesinin ilk derece 

mahkemesince başvurucu lehine verilen kararı, başvurucuyu dinlemeden bozması tek 

başına 6’ıncı maddeyi ihlal etmemektedir
300

.  

Olayda başvurucu duruşma yapılmasını talep etmemiştir. Bu durumda 

başvurucunun duruşma hakkından feragat etmiş sayılıp sayılmayacağı 

incelenmelidir
301

. (para.34) 

İspat yükünün yer değiştirmesi durumunda (para.10) yargılamanın adilliği 

açısından suçlanan kişinin mutlaka çelişmeli yargılamaya tabi olması gerekir, oysa 

başvuru konusu yargılamada çelişme usulü yalnızca dosya üzerinde sağlanmıştır 

(para.38). 
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Olayda temyiz merciinin yalnızca hukuki sorunu değil, alt derece 

mahkemesinin delil değerlendirmesine ilişkin denetlemeyi de kapsamına alacak 

şekilde önemli maddi sorunları da inceleme yetkisi bulunduğundan, başvurucuya 

davanın sonucu açısından hayati önem taşıdığı açık olan iddialarını bizzat ve makul 

biçimde sunma olanağı tanınmamış olması önem taşımaktadır. Ayrıca Mahkeme söz 

konusu yargılamanın cezalar bakımından nihai iç hukuk yolu olduğunu dikkate 

almıştır. İHAM, temyiz mahkemesinin delillerin alt derece mahkemesi tarafından 

hatalı, vergi idaresince doğru değerlendirildiği yönündeki kararını incelemeksizin, 

yargılamanın mevcut olayda İHAS m.6 gereğince duruşmalı yapılmasının zorunlu 

olduğu sonucuna varmıştır.  

Sonuç olarak, Mahkeme ceza yargılaması ile aynı nitelikteki yargılamalarda, 

ispat yükü yasada başvurucunun aleyhine yer değiştirmişse ve belli hususlar 

öngörülemez biçimde yeniden değerlendirmeye alınmışsa, duruşma yapılmadan 

davanın esası hakkında karar verilmesinin 6’ıncı maddeye aykırı olduğunu 

belirtmiştir. Gerçekten, başvurunun özellikleri 6’ıncı maddeye aykırılık bulunduğu 

sonucuna varılan vergisel değil salt cezai nitelikte bulunan bir başvuru ile dikkate 

değer şekilde benzerdir (para.39). 

Dolayısıyla 6’ıncı maddenin ilk fıkrasının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır 

(para.40). 

Karar, vergi yargılamasında duruşma yapılması bakımından oldukça önem 

taşımaktadır; şayet ispat yükü yükümlüde ve yükümlünün ileri sürdüğü deliller 

hakkında bir değerlendirme yapılmış ise yükümlünün ispat hakkı açısından duruşma 

yapılması karara göre gerekli bulunmaktadır. Bu gereklilik kanun yolu yargılaması 

ve özellikle nihai kanun yolu bakımından da geçerlidir.  

4.2.2.4.2. Duruşma Tutanağının Düzenlenmesi 

Delillere ulaşma hakkı ve silahların eşitliği bakımından Türk vergi 

yargılamasında mevcut olan bir diğer sorun, duruşma tutanağının düzenlenmesi 

zorunluluğunun bulunmamasıdır. Örneğin, ceza yargılaması açısından, Ceza 
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Muhakemesi Kanunu’nda duruşma tutanağının kapsamı ve ispat gücü düzenlenmiş 

bulunmaktadır
*
.  

İYUK’ta ise “duruşma tutanağı”na ilişkin herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ancak 11.07.2015 Tarih ve 29413 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 

Mahkemelerinin İdari İşleri ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 69’uncu maddesinde, duruşma tutanağından ve 

kısaca içeriğinden bahsedilmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre; duruşmalara ait 

tutanaklarda, ayrıca, taraf ve vekillerinin iddia ve savunmaları ile duruşma safahatına 

ait kısa bir özet yazılır. Diğer yandan, kanımızca duruşma tutanağı zorunluluğuna 

yasada yer verilmesi, yargıcın takdirine bırakılmaması gerekir. Nitekim bazı idare, 

vergi, bölge idare mahkemelerinde duruşma tutanağı düzenlenerek dosyalarına 

konulduğu halde, bazılarında bu tür bir uygulamanın yapılmadığı
302

, duruşmada zabıt 

kâtibinin bulunmadığı
303

 belirtilmektedir.  

Bu nedenle kanımızca “Duruşmalara ilişkin genel esaslar” başlıklı 18. 

maddesinin birinci fıkrasında duruşmalarda zabıt tutulacağı ve duruşma sonunda 

taraflara ve varsa müdahil ya da müdahillere bir nüshası verileceği açıkça hükme 

bağlanmalıdır.”  

Davacı ve davalının ispat haklarının korunması için; duruşmayı takip 

edebilmelerini de içerecek şekilde davaya etkin katılımlarının
304

 sağlanması gerekir. 

Duruşmanın zapta geçirilmesiyle, duruşmanın usulüne uygun olarak yapılıp 

yapılmadığı, tarafların açıklamalarının tarafsız ve uygun şekilde tespit edilip 

edilmediği, sunulan tüm delillerin tartışılıp tartışılmadığı gibi adil yargılanma hakkı 

                                                           
*
    Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşma tutanağında; oturumlara katılan sanığın, müdafiin, 

katılanın, vekilinin, kanuni temsilcisinin, bilirkişinin, tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı, 

duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usûlünün bütün temel kurallarına 

uyulduğunu gösteren unsurlar, sanık açıklamaları, tanık ifadeleri, bilirkişi ve teknik danışman 

açıklamaları, okunan ve okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar, istemler, reddi halinde 

gerekçesi, verilen kararlar ve hüküm yer almaktadır. 222’inci madde uyarınca, duruşmanın nasıl 

yapıldığı, kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla 

ispat olunabilir. Tutanağa karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir. 
302

  HONDU, Duruşma, s.10. 
303

  CANDAN, İYUK, s.578. 
304

  İNCEOĞLU, a.g.e., s.252. 



549 

 

açısından önemli hususlar, bizzat taraflarca gözlemlenebilir ve kanun yollarında 

denetlenebilir. 

Ayrıca, tarafların dava sırasında davanın takibi için yeni bir avukata vekâlet 

vermek istemeleri halinde, avukatın bu talebi kabul edip etmeme yönünde karar 

verme ve kabul eder ise gerekli hazırlığı yapma sürecinde daha önce yapılan 

duruşmanın içeriğini öğrenebilmesi için de duruşma tutanağı önem taşımaktadır. 

4.2.2.5. DELİL GÖSTERME VE DELİLLERİN 

İNCELENMESİNİ TALEP HAKKI 

4.2.2.5.1. Anlam ve Kapsam 

Taraflar delil gösterme hakkını, delilleri bizzat toplayıp mahkeme dosyasına 

sunmak, delillerin mahkemece temin edilmesini talep etmek ya da dava öncesinde 

adli yargıda veya dava süresince vergi yargısında talep üzerine yaptırılacak delil 

tespiti yoluyla elde edilecek olan delilleri dosyaya sunmak yoluyla yerine 

getirebilirler. 

Belirtildiği üzere kısıtlanmış da olsa delil serbestliği ilkesi vergi yükümlüsü 

için de geçerlidir. Bu serbestȋyi sınırlayan hükümler de aksi yasada öngörülmediği 

sürece aynı şekilde hem yükümlü, hem de idare için geçerli olmalıdır. Bu bağlamda 

yükümlünün akdettiği özel hukuk sözleşmeleri, yasadaki özel hüküm gereği, idare 

için bağlayıcı olmadığından, söz konusu sınırlama, yalnızca yükümlü aleyhine sonuç 

doğuracaktır. Buna karşın yükümlünün gerek idari aşamada gerekse yargılama 

aşamasında bu gibi sözleşmeleri delil olarak sunmasında bir engel de yoktur. Aynı 

şekilde belirli olayların yasada belirtilen belgeler ile ispatlanması da yalnızca 

yükümlü açısından getirilmiş bir kısıtlamadır. 

Ancak yasada öngörülen bu kısıtlamalar haricinde, yükümlünün delil 

gösterme hakkının ihlal edilmemesi gerekir. Örneğin idari aşamada mücbir sebeple 

idareye sunulamayan bir defterin yargılama aşamasında ibraz edilebilmesi, tanık 
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dinletilebilmesi, şekli nitelikte eksiklikler içeren bir belgenin içeriği itibariyle gerçeği 

yansıttığı iddiasıyla birlikte sunulabilmesinin kabul edilmesi gerektiği inancındayız.  

Diğer yandan, delil kurallarına ilişkin yasal kısıtlamaların da “ölçülü” olması, 

savunma ve ispat hakkına aykırılık taşımaması gerekmektedir. Örneğin, 4458 Sayılı 

Gümrük Kanunu’nun 245.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “İdari yargı 

mercilerine yapılan itirazda, gümrük idaresine itiraz sırasında kullanılan bilgi ve 

belgeler dışında herhangi bir bilgi ve belge kullanılamaz” şeklindeki kural, 

yükümlünün delil sunma hakkını ölçüsüz biçimde sınırlamakta idi. Bu kural 

Anayasa’nın 13. ve 36. maddeleri yönünden incelenmiş ve Anayasa’ya aykırı 

bulunarak iptal edilmiştir.  

Başvuru kararında, iddia ve savunma hakkının birbirini tamamladığı, bunun 

hak arama özgürlüğünün temelini oluşturduğu, kullanılmasının ve yerine 

getirilmesinin olabildiğince kolaylaştırılmasının, olumlu ya da olumsuz sonuç almayı 

geciktiren, güçleştiren düzenlemelerin kaldırılmasının zorunlu olduğu; itiraz konusu 

kuralla savunma hakkının gereği gibi kullanılmasının engellendiği; yargılama 

faaliyetinin tüm işlemlerinin bir bütün olarak hakkaniyete uygun biçimde yapılması 

gerektiği; bunun gerçekleşmesinin de silahların eşitliği ilkesi ile mümkün olabileceği 

nedenleriyle itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 5., 10., 36. ve 138. maddelerine 

aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

Anayasa Mahkemesi hak arama özgürlüğü açısından, kişinin karşılaştığı bir 

suçlamaya karşı kendisini savunabilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir eylem 

veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin en etkili ve güvenceli 

yolunun, yargı mercileri önünde dava hakkını kullanmak ve bu davada 

kullanılabilecek kanıtları mahkeme önüne getirebilmek olduğunu belirtmiştir. Bu 

temel saptama karşısında, daha kapsamlı bilgi ve belgelerle donatılmış idarenin 

kullanacağı savunma hakkı yanında, gümrük vergisi mükelleflerinin de hak arama 

özgürlüğünden tam anlamıyla yararlanmalarının sağlanması gerekir. 

Buna göre, iptali istenilen kuralla idari yargı mercilerine yapılan itirazda, 

gümrük idaresine yapılan itiraz sırasında kullanılan bilgi ve belgeler dışında herhangi 
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bir bilgi ve belgenin kullanılamamasının öngörülmesi, savunma hakkının 

kısıtlanmasına yol açarak, yargı merciinin doğru ve adil bir sonuca ulaşılabilmesini 

engelleyeceğinden Anayasa’nın 36. maddesine aykırılık oluşturur. 

Anayasa’da özel bir sınırlandırma nedeni öngörülmemiş olan hak arama 

özgürlüğünün itiraz konusu kuralla sınırlandırılması, Anayasa’nın 13. maddesine de 

aykırıdır. 

Yargılamanın çelişmeli ve dolayısıyla adil olarak kabul edilmesi için, 

taraflara dosyadaki tüm delillere karşı görüş bildirme olanağı tanınmış olması 

gerekir. Davanın esası hakkında karar verilebilmesi için, tarafların savunma ve cevap 

haklarını kullanmış olmaları lazımdır. Maddi olayın ve hukuki durumun yeterince 

açık olduğu, bu nedenle savunma ya da cevap dilekçesinin tebliği üzerine karşı 

tarafın vereceği yanıtın, yapacağı açıklamanın uyuşmazlığın çözümünde etkili 

olamayacağı veya aynı konunun daha önce karara bağlanmış olduğu gibi çeşitli 

gerekçelerle tarafların bu haklarını kullanmalarına olanak verilmeksizin karar 

verilmesi, Danıştay’ca da kararın bozulmasını gerektiren bir sebep olarak 

görülmüştür
305

.  

Yargıç, tarafların ispat hakkı çerçevesinde ibraz ettikleri ve re’sen araştırma 

ilkesi gereğince topladığı bütün delilleri kararında tartışır, değerlendirir ve bundan 

çıkan sonucu kararına yazar. Bu kural aynı zamanda Anayasa’nın 141. maddesinin 3. 

fıkrasında düzenlenen “bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak 

yazılması” gerektiği ilkesinin gereği olarak kabul edilmelidir
306

. 

VUK’un ilk halinde, “Bozma sebepleri” başlıklı 375’inci maddenin 3’üncü 

bendi “İki taraftan birinin iddiasını ispat için ileri sürdüğü delillerden herhangi 

                                                           
305

  CANDAN, s.568 (Dnş.3.D., E.1986/2852, K.1987/2472, 4.11.1987: Tarafların savunma ve cevap 

haklarının sayı ve kullanılma biçiminin 2577/16’da gösterildiği; sanılan maddede, savunma veya 

cevabın sonucu etkilemeyecek olması yahut dava konusu olayın önemi dolayısıyla bu hakların 

yargı organınca kısıtlanabileceğine dair bir düzenleme bulunmadığından, Mahkemece, davalının 

ikinci savunması beklenilmeden esas hakkında karar verilmesinin, yargılama kurallarının ve 

savunma hakkının açık ihlali olduğu hk; Dnş.4.D., E.1984/1283, K.1484/4171, 19.11.1984: 

Davalının ikinci savunma süresi geçmeden dosya hakkında karar verilmesinde isabet bulunmadığı 

hk.) 
306

  KURU, ARSLAN, YILMAZ, a.g.e, s.359. 
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birinin kanuni bir sebep gösterilmeksizin kabul edilmemiş olması ve hiç 

incelenmemiş bulunması” olarak düzenlenmiştir. 

“İddia ve müdafaaların kabul veya reddi” başlıklı (mülga) 376’ıncı maddeye 

göre ise “Temyiz komisyonu, kararlarında tarafların iddia ve müdafaalarının kabul 

veya reddi sebeplerini göstermeye mecburdur
307

. 

Bu düzenlemeler mevcut durumda Türk hukukuna yer almamakta ise de, 

yukarıda belirttiğimiz üzere, bu haklar Anayasa’dan kaynaklanmaktadırlar. İYUK 

m.24 uyarınca da “davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin 

özeti, istem sonucu ile davalının savunmasının özeti, kararın dayandığı hukuki 

sebepler ile gerekçesi” kararda bulunması gereken hususlar arasındadır. 

Tarafların iddia ve savunmalarının dayandıkları delillerle birlikte kararda 

tartışılmaması, usul hükümlerine aykırılık oluşturacağından, kararın bozulması 

sebebi (İYUK.m.49/1-c) niteliğindedir.  

Örneğin taraflarca keşif ya da bilirkişi incelemesi için yapılan taleplerin kabul 

edilmemesi halinde, bu durumun gerekçeli olarak açıklanması gerekir. Örneğin bu 

yöndeki bir davada, Mahkemece, biçimsel kurallara uygun ve gerçek mahiyetle 

uyumlu olup olmadıklarının saptanması amacıyla, ilk kez temyiz dilekçesi ekinde 

ibraz olunanlar hariç, mahkemeye sunulan defter ve belgeler ile adli yargıda olması 

nedeniyle ibraz edilemediği ileri sürülen belgeler üzerinde davalı vergi idaresince 

inceleme yapılmasına olanak sağlanması ve idarece yapılacak bu incelemenin sonucu 

alındıktan sonra vergi aslı ve cezasına ilişkin uyuşmazlığın karara bağlanması 

gerektiğinden; dava hakkında gerekli olmamasına karşın bilirkişi incelemesi 

yaptırıldıktan sonra, bilirkişice düzenlenen rapora hangi nedenle itibar edilmediği de 

açıklanmaksızın, yapılan değerlendirme sonucuna göre hüküm tesisinde isabet 

görülmemiştir
308

. 

Yargıcın, uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan delilleri değerlendirmemesi, 

                                                           
307

  Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Yayınları No:4, VUK ve İzahları, Güney 

Matbaacılık ve Gazetecilik, Ankara 1949, s.95-96, s.100. 
308

  Dnş.7.D., E.2003/2112, K.2004/173, 29.01.2004. 
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“eksik inceleme” nedeniyle kararın bozulması sebebidir. Delillerin yükümlü ya da 

idare lehine olması bu açıdan önem taşımaz. Örneğin Danıştay’ın bir kararında, vergi 

mahkemesince, yükümlü şirketin aldığı faturaların sahte olup olmadığı konusunda, 

şirketin fatura aldığı firmalar hakkındaki inceleme raporlarının ayrı ayrı 

değerlendirilmesi yerine, toplu bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi, eksik 

inceleme olarak nitelendirilerek hukuka aykırı bulunmuştur
309

.  

Ancak yargıcın bu görevi, yalnızca gerekli delil niteliklerini haiz olan ispat 

araçlarını değerlendirmeye alması gerektiği anlamını taşır. Örneğin hukuka aykırı 

bulguların, delil olarak değerlendirilemeyeceği, daha önce belirttiğimiz üzere, 

Anayasa’nın 38’inci maddesi hükmü gereğidir. 

4.2.2.5.2. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Bakımından 

4.2.2.5.2.1. Delil Gösterme ve Delillerin İncelenmesini Talep 

Hakkı Bakımından 

Delil gösterme hakkı ve delillerin değerlendirilmesi bağlamında İHAM’ın 

denetimi diğer konularda olduğu gibi, ikincil niteliktedir. Yerleşik İHAM kararları 

uyarınca, delillerin kabulü ve değerlendirilmesi hususu ulusal yargı yerlerinin 

yetkisindedir, delil değerlendirmesinin denetimi ise Sözleşme organlarının yetkisinin 

dışındadır. Dolayısıyla Sözleşme ne delil kuralı ne de delillerin değerlendirilmesine 

ilişkin kural koymaktadır. Her devlet bu kuralları kendisi koyar
310

. Önemli olan, 

yargılamanın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, adil olup olmadığıdır. 

Mahkeme’nin denetimi bu yönde olmaktadır
311

. Diğer bir deyişle, İHAM, tarafların 

delillerinin toplanma biçimleri de dâhil olmak üzere, bir bütün olarak yargılamada 

m.6/1’in gereği olan hakkaniyetin yerine getirilip getirilmediğini incelemektedir
312

. 

                                                           
309

  Dnş.9.D., E.2009/9251, K.2012/5154, 04.10.2012. 
310

  Schenk/İsviçre.11941/86, para. 45-46. 
311

  Bu konudaki başlıca karar için bkz. Schenk/İsviçre, para.45-46. 
312

  Barbera, Messegue and Jabardo/İspanya, 10590/83,  6.12.1988, para. 68 



554 

 

Avrupa hukuk sistemlerindeki büyük farklılıklar düşünüldüğünde bu yaklaşım 

kaçınılmazdır
313

. 

Bununla beraber, genel anlamda hakkaniyete uygunluğun/adil yargılamanın 

sağlanması için, davanın taraflarına kendi iddialarını ortaya koymak için delilleri 

sunmak için uygun ve eşit imkânlar verilmek zorundadır
314

. Bu konuyu silahların 

eşitliğini talep hakkı ile ilgili olarak incelemiştik. 

Delil gösterme hakkı bağlamında İHAM’ın vergisel kökenli başvurularda 

genel olarak söz konusu olduğu üzere çekimser bir denetimi bulunduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. İHAM delillerin değerlendirilmesine ilişkin hakkaniyetsizliğin 

açık biçimde ortaya çıkmadığı ve yargılamayı yükümlü aleyhine sonuçlandıran tek 

neden olarak görülmediği sürece ise, ihlal kararı verilmemektedir.  

Hakkaniyetsizliğin açık bir biçimde ortaya çıktığı bir dava olarak Hentrich 

kararından
315

 bahsedilebilir. İHAM, Hentrich kararında, yükümlüye yasada 

belirlenen karinenin aksini, diğer bir deyişle gerçek durumu ispat hakkı tanınmamış 

olmasını adil yargılanma hakkına aykırı bulmuştur. Bu karar, vergi hukukunda aksi 

ispatlanabilir olmayan kesin karinelerin varlığının, İHAM tarafından adil yargılanma 

ilkesine aykırı bulunduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

Jussila davasında
316

  ise ilk derece mahkemesinde duruşma yapılmasının 

istenmesi ve tanık dinlenmesi talebinin reddinin adil yargılanma ilkesine aykırı olup 

olmadığı tartışılmıştır. Mahkeme, ihlal bulunmadığı yönünde verdiği kararında, diğer 

gerekçeler yanında, başvurucunun söz konusu talebinin, ek vergi tarhına dayanak 

olan vergi incelemesini gerçekleştiren görevlinin mevzuata ilişkin yorumlarının ve 

mali durumu hakkındaki hesaplamalarının yanlış olduğu iddiasının açıklığa 

kavuşturmasını amaçladığını, diğer bir deyişle kesilen vergi cezasından ziyade 

                                                           
313

  İNCEOĞLU, a.g.e., s.283. 
314

  Dombo Beheeer B.V./Hollanda, para.33. 
315

  Hentrich/Fransa, 13616/88, 22.09.1994. 
316

  Jussila/Finlandiya, Başvuru no.73053/01, K.T. 23.11.2006. Jussila kararına ilişkin ilk ve kapsamlı 

inceleme için bkz. Billur YALTI, “İdari Vergi Cezası Davalarında Duruşmasız Yargılanma: 

İHAM İçtihadında Bendenoun Kriterlerinden Jussila Kriterlerine”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Haziran 2007, s.(7-20). 
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verginin tarhı ile ilgili olduğunu, oysa “vergi aslı”na ilişkin uyuşmazlıkların 

6.maddenin kapsamında olmadığını belirtmiştir (45-46 no.lu paragraflar). 

Dolayısıyla adil yargılanma talebinin vergi aslına ilişkin olması, İHAM denetimini 

engellemiştir. 

Meidl kararında
317

, başvurucunun gösterdiği tanıkların beyanlarının kararı 

değiştirmeyeceği gerekçesiyle yerel mahkemece dinlenmemiş olması, yargılamanın 

bir bütün olarak adil olmadığı sonucuna varmak için yeterli bulunmamıştır. Yani 

ulusal mahkemenin delil değerlendirme yetkisi sorgulanmamıştır. 

Oysa başvurucu hakkında kesilen vergi cezasına karşı açılan davada 

yargılamanın adil olmadığına ilişkin bireysel başvurusunun kabul edildiği Pákozdi 

kararında farklı bir yaklaşımda bulunulmuştur
318

. Bu karar hem yükümlünün ispat 

hakkı ve çelişmeli yargılama talep hakkı bakımından oldukça önemli ve güncel bir 

karardır. 

Olayda başvurucu yükümlü nezdinde yapılan vergi incelemesinde, 

yükümlünün şirketinde özsermaye kredisi (equity loan) olarak yer alan miktarın 

beyan edilmediği tespit edilerek, eksik vergi ve faizi ile birlikte verginin %50’si 

oranında vergi cezası kesilmiştir. Başvurucu ve babasının nezdinde yapılan inceleme 

sırasında söz konusu paranın başvurucuya babası tarafından şahsi kredi olarak 

verildiği iddia edilmiş, ancak başvurucunun babası nezdinde yapılan incelemede bu 

iddiaya ilişkin herhangi bir belge sunulmadığından vergi idaresi iddiayı kabul 

etmemiştir (para. 7). 

Cezalı tarh işlemine karşı açılan davada yapılan duruşmalı yargılama 

sonucunda uyuşmazlık konusu kredinin özsermayeye dâhil olmadığı konusunda ispat 

yükünün vergi yükümlüsünde olduğu, ancak yükümlünün bu iddiayı yalnızca 

babasının sözlü beyanıyla desteklediği yani güvenilir delil sunamadığı, babasından 

ilgili belgeler istenmesine karşın bunların da mahkemeye ibraz edilmediği 

gerekçesiyle dava reddedilmiş,  karara karşı yapılan itirazda da aynı gerekçe yanında 

                                                           
317

  Meidl/Avusturya, 33951/05, 15.09.2011. 
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  Pákozdi/Macaristan, 51269/07, 23.03.2015. 
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başvurucunun babasının yüksek miktarlı krediyi, başvurucuya payların çoğunluğu 

kendi ebeveynlerine ait olan kooperatife mali destek sağlaması amacıyla verdiği 

savunmasının akla uygun olmadığı sonucuna varılmıştır (para 8).  

Bu karara karşı yapılan kanun yolu başvurusu ise kabul edilmiş, yargı yeri, 

başvurucunun babasının kızına şahsi kredi olarak verdiği söz konusu gelirin kaynağı 

konusunda ispat yükünün bulunmadığı gerekçesiyle ilgili kararları bozmuştur. Nihai 

temyiz mahkemesi ise duruşmasız yaptığı yargılamada, başvurucunun iddialarının 

defter ve kayıt delilleriyle ispatlanması gerektiği, oysa sunduğu tanık beyanının 

(babasının beyanı) güvenilir delil olmadığı, vergi idaresinin iddiasının aksini 

güvenilir delille ispat etmesi gerekenin davacı olduğu, ayrıca savunmanın akla uygun 

olmadığı gerekçeleriyle başvuruyu kabul etmiştir (para.10). 

Başvurucunun adil yargılanma hakkına aykırılık iddialarından biri temyiz 

mahkemesinin delilleri değerlendirmesine ilişkin olmuştur. Başvurucuya göre temyiz 

mahkemesinin, daha fazla delil temin edilmesi gerektiğini belirterek dosyayı alt 

derece mahkemesine göndermek yerine, uyuşmazlığı çözecek nitelikteki delili 

değerlendirmesi isabetli olmamıştır. Zira başvurucu, temyiz mahkemesinin 

kararından önce, mahkemenin babasının beyanını dikkate almayacağını, bu beyanın 

delil olarak değerlendirilmeme riskinin bulunduğunu ve duruşma talep etmesinin 

gerekli olduğunu bilme olanağına sahip olmamıştır (para 25). 

İHAM adil yargılanma bakımından önemli olanın, başvurucunun davasını 

yazılı olarak ileri sürebilmesi, vergi idaresinin ortaya koyduğu iddia ve delilleri 

hakkında görüş bildirebilmesi ve maddi ve hukuki olarak tüm hususlardan bilgi 

sahibi olabilmesi olduğunu belirtmiştir
319

. 

Delil değerlendirmesi, ulusal hukuk kurallarına göre ulusal mahkemelerce 

yerine getirilmesi gereken bir faaliyet olup, bu hususta Mahkeme’nin yargılamanın 

adil yürütülmesi dışında bir müdahalesi söz konusu olmasa da delilin temin edilmesi 

yönteminin yargılamanın adil olmasına etkisi değerlendirilir. 

                                                           
319

  Jussila/Finlandiya, para.47. 
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Kanun yolunda verilen kararın, başvurucunun ilk derece mahkemesinde 

yapılan duruşmada ve delil ibrazından sonra aleyhine sonuç doğuracak delillere itiraz 

hakkı ve karşı delil gösterme hakkı tanındıktan sonra verilmesi gerekmektedir
320

. 

Diğer taraftan, temyiz mahkemesinin ilk derece mahkemesince başvurucu lehine 

verilen kararı, başvurucuyu dinlemeden bozması tek başına 6’ıncı maddeyi ihlal 

etmemektedir
321

.  

Olayda başvurucu duruşma yapılmasını talep etmemiştir. Bu durumda 

başvurucunun duruşma hakkından feragat etmiş sayılıp sayılmayacağı 

incelenmelidir
322

 (para.34). 

Temyiz mahkemesinin kararından anlaşılan; davanın özelliklerini, özellikle 

yeni delil ibrazını, ibrazın yeni bir duruşmayı gerekli kılıp kılmadığını ve 

başvurucunun bu değerlendirmenin yapılmayacağını bilmediğini hiç dikkate almamış 

olduğudur. Bu koşullar altında, İHAM, yargılamanın adil olup olmadığı açısından 

başvurucunun duruşma talebinde bulunmuş olup olmamasını belirleyici görmemiştir. 

İHAM, iç hukuk yargılamasının genel kuraldan sapılmasını gerektiren bir özelliğinin 

bulunup bulunmadığını değerlendirmelidir. Bu durumda iç hukuktaki temyiz yolunun 

özelliklerini, temyiz mahkemesinin yetkilerini ve başvurucunun menfaatlerinin 

temyiz mahkemesince ne derece korunduğunu belirlemelidir
323

 (para.35). 

Temyiz mahkemesinin başvurucunun yüksek miktarda vergi cezası ödemesi 

gerektiği yönündeki kararı esasen babasının beyanının delil değerine ilişkin 

değerlendirmesine dayanmaktadır. Temyiz mahkemesi söz konusu beyanı, 

başvurucunun gelir kaynağının açıklanması bakımından yetersiz ve mantığa aykırı 

bulmuş, dolayısıyla başvurucu beyan ettiği matrah ile vergi idaresince tespit edilen 

matrah arasındaki farkı güvenilir delille ispat edememiştir (para.36). 

Temyiz mahkemesinin red kararının temel gerekçesi, söz konusu işlemi 

ispatlayan yazılı delilin bulunmamasıdır. Ancak İHAM, söz konusu dava bakımından 
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  Laaksonen/Finlandiya, 70216/01, 12.04.2007, para.32. 
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  Botten/Norveç, 19.02.1996, para.48. 
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  Malhous/Çek Cumhuriyeti, 33071/96, para.58. 
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  Ekbatani/İsveç, 26.05.1988, para.28; Keskinen and Veljekset Keskinen Oy/Finlandiya, 34721/09, 

05.06.2012, para.36. 
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herhangi bir yasal delil kuralı bulunmadığını ve mahkemelerin başvurucunun ve 

babasının beyanları da dâhil olmak üzere savunmasını mümkün kılan her tür delili 

kabul etme serbestliğinin bulunduğunu dikkate almıştır (para.37). 

İspat yükünün yer değiştirmesi durumunda (para.10) yargılamanın adilliği 

açısından suçlanan kişinin mutlaka çelişmeli yargılamaya tabi olması gerekir, oysa 

başvuru konusu yargılamada çelişme usulü yalnızca dosya üzerinde sağlanmıştır 

(para.38). 

Olayda temyiz merciinin yalnızca hukuki sorunu değil, alt derece 

mahkemesinin delil değerlendirmesini denetlemeyi de kapsamına alacak şekilde 

önemli maddi sorunları da inceleme yetkisi bulunduğundan, başvurucuya davanın 

sonucu açısından hayati önem taşıdığı açık olan iddialarını bizzat ve makul biçimde 

sunma olanağı tanınmamış olması önem taşımaktadır. Üstelik söz konusu yargılama, 

cezalar bakımından nihai iç hukuk yoludur. İHAM, temyiz mahkemesinin delillerin 

alt derece mahkemesi tarafından hatalı, vergi idaresince doğru değerlendirildiği 

yönündeki kararını incelemeksizin, yargılamanın mevcut olayda İHAS m.6 gereğince 

duruşmalı yapılmasının zorunlu olduğu sonucuna varmıştır.  

Sonuç olarak, Mahkeme vergi cezalarına ilişkin yargılamada, ispat yükü 

yasada başvurucunun aleyhine yer değiştirmişse ve belli hususlar öngörülemez 

biçimde yeniden değerlendirmeye alınmışsa, duruşma yapılmadan davanın esası 

hakkında karar verilmesinin 6’ıncı maddeye aykırı olduğunu belirtmiştir (para.39). 

Dolayısıyla 6’ıncı maddenin ilk fıkrasının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır 

(para.40). 

Karar oyçokluğuyla verilmiştir. Azlık oylarından birinde, yargıç Lemmens ve 

Vučinić, kararın sonucuna katılmakla birlikte, gerekçesine katılmamıştır. Azlık oyuna 

göre yargılamanın adil olmamasının nedeni; duruşma yapılmamış olması değil, 

temyiz mahkemesinin hukuki sorunu denetleme yetkisinin, temyiz dilekçesinde yer 

alan talepleri aşmış olmasıdır. Temyiz dilekçesinde vergi idaresi başvurucunun 

iddialarının defter ve kayıtlarla ispatlanması gerektiğini iddia etmiştir. Bu iddia 

hukuki bir argümandır. Başvurucu ise cevap dilekçesinde babasının beyanlarının 
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defter kayıtları ile aynı derecede ispat gücünün bulunduğunu ileri sürmüştür. Temyiz 

mahkemesi ise ispat yükünün vergi yükümlüsünde olduğunu ve babasının beyanının 

akılcı bir delil olmadığını, banka kayıtları, sözleşme gibi belgelerle kanıtlanması 

gerektiğini belirtmiştir. Oysa temyiz mahkemesi başvurucunun babasının 

beyanlarının güvenilir delil olmadığını belirttikten sonra, dosyayı alt dereceli 

mahkemeye geri göndermeli ya da duruşma yaparak başvurucunun savunmasını 

yapmasını sağlamalıydı. Bunlardan hiçbiri yerine getirilmemiş, yani yargılama 

çelişmeli yapılmamıştır. Zira beyanların gerçekten güvenilir delil olmadığı hususu 

bakımından taraflara görüşlerini sunma olanağı açıkça tanınmadan -ki bunun için 

duruşma yapılması şarttır- ya da dosya başvurucunun gösterdiği diğer deliller 

ışığında babasının beyanının güvenilirliğini yeniden değerlendirmek üzere alt derece 

mahkemesine gönderilmeden yargılamanın çelişmeli olduğu söylenemeyecektir. 

Bu karar Türk hukuku açısından da oldukça önemlidir. Zira Türk 

Hukuku’nda da Macar Hukuku’nda olduğu gibi delillerin serbestçe değerlendirilmesi 

esas olup, delillerin ispat gücü bakımından yasada sınırlayıcı hükümlere yer 

verilmemiştir. Dolayısıyla yargılama sırasında bir delilin ispat gücü açısından 

yetersiz olduğunun belirlenmesi halinde yükümlünün savunmasını ya duruşmalı ya 

da yazılı olarak, yeterli delille ispatlama hakkı tanınmalıdır. Özellikle ispat yükünün 

yükümlüde olduğu durumlarda bu zorunluluk daha da baskın hale gelmektedir.  

4.2.2.5.2.2. Hukuka Aykırı Bulguların Delil Olarak 

Değerlendirilmemesi Bakımından 

İHAS’da temel hak ve özgürlüklere aykırı biçimde elde edilen bulguların 

delil olarak değerlendirilmesini engelleyen bir hak da düzenlenmemiştir.  

Sözleşme, pek çok hususta olduğu gibi, hukuka aykırı bulguların kapsamının 

ve etkisinin belirlenmesini de kural olarak ulusal mevzuata bırakmaktadır.  

İHAS’da hukuka aykırı bulgular bakımından kesin bir yasaklama 

getirilmemesi Sözleşme’nin özerk anlayışı ve ikincil niteliği bakımından 

değerlendirildiğinde, tutarlıdır. Zira görevi üye devletlerin işlem, eylem ve 
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eylemsizliklerinin Sözleşme ve Ek Protokolleri’nde korunan temel hak ve 

özgürlükleri ihlal edip etmediğini belirlemekle sınırlı olan Mahkeme’nin, “hukuk” ve 

“yasa” gibi kavramlara sıklıkla vurgu yapmakla birlikte, ulusal hukuk alanına ilişkin 

bu denetimi dar ve özel olarak uygulaması kaçınılmazdır. İHAM, bu ve benzeri 

kavram ve kurumlar açısından ulusal tanımlamaları aşan, özgün (otonom) anlam ve 

kurallar kabul etmiştir. Strasbourg Mahkemesi, bu anlayışın bir sonucu olarak, delilin 

ulusal hukuka aykırılığını değerlendirmek yerine yargılamanın bütünüyle 

Sözleşme’nin 6.maddesinde korunan “adil yargılanma” hakkına uygun olarak 

yürütülüp yürütülmediğini denetlemektedir. Şayet hukuka aykırı bulguların delil 

olarak değerlendirilmiş olması, bireyin adil yargılanma hakkını ihlal etmiş ise, bu 

yönde karar verilmektedir. 

Ayrıca hukuka aykırı bulgu İHAS ve protokollerinde korunan haklardan 

birinin ihlali yoluyla elde edilmiş ve hükmü etkilemişse adil yargılanma hakkının 

ihlali söz konusu olmaktadır  

Görüldüğü üzere, hukuka aykırı bulguların delil olarak değerlendirilmesi, 

müdahale edilen ilgili temel hak ve özgürlük (özel yaşama saygı hakkı gibi) ve adil 

yargılanma hakkı çerçevesinde, dolaylı olarak da olsa İHAM’ın denetimi 

kapsamındadır. 

Bu denetime ilişkin olarak çeşitli İHAM kararlarından örnekler vermek 

mümkündür: 

Vergi kaçakçılığı şüphesi üzerine şirket binaları ve başvurucunun konutunda 

yapılan vergisel aramada, İHAS m.6/1 ve 8.maddeyle bağlantılı olarak etkili başvuru 

hakkına ilişkin 13.maddenin ihlal edildiğinin ileri sürüldüğü Ravon ve 

diğerleri/Fransa davasında İHAS, başvurucunun bir yargı yerine başvuru hakkının 

bulunmaması nedeniyle İHAS m.6/1’in ihlaline karar vermiştir
324

. Diğer bir deyişle, 

aramanın hukuka aykırılığını ve bunun yargılamaya etkilerini değerlendirmemiştir. 
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  Durmuş TEZCAN, “Kamu Denetiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden Kaynaklanan 

Sınırları”, s.(65-77), s.74. 
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André ve diğerleri/Fransa davasında, vergi kaçakçılığından şüphelenilen 

şirketin avukatı olan başvurucu hakkında suça iştirakle ilgili bir suçlama 

bulunmaksızın, konutunda delil bulmak amacıyla, arama kararı veren yargıcın da 

bulunmadığı bir ortamda, baro başkanının huzurunda, itiraza rağmen yapılan 

aramanın avukatın özel hayatı ve meslek hayatı bakımından orantılı olmaması 

nedeniyle 8.maddenin ihlaline, ayrıca Ravon-Fransa kararında olduğu gibi, bu arama 

kararına karşı yargı yolu bulunmaması nedeniyle de m.6/1’in ihlaline karar 

verilmiştir
325

. 

Mialhe/Fransa kararında da konutta yapılan vergisel arama ve el koyma 

şikayet konusudur. Fransa’da Gümrük İdaresi’ne 1986 ve 1989 reformları öncesinde 

çok geniş bir yetki tanınması, yargıç güvencesinin bulunmaması (para.38) ve 

konuttan aramanın konusuyla ilgisi bulunmayan binlerce belgeye gelişigüzel el 

konulması nedeniyle (para.39) 8.maddenin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.  

Böylece, konutta yapılan vergisel aramalarda arama konusuyla ilgili 

bulunmayan belgelere gelişigüzel el konulmasının 8.maddeyi ihlal ettiği 

belirlenmiştir
326

. 

İşyerinde yapılan aramada, arama konusuyla ilgili bulunmayan kayıtlara da el 

konulmasının Sözleşme’ye uygunluğu ise Bernh Larsen Holding davasında 

tartışılmıştır. Olayda iç hukuk yargı yeri, vergi idaresinin yükümlü şirketlerin 

işyerinde bulunan işlemcinin kopyasını alarak içeriğini incelemesini hukuka uygun 

bulmuştur. Başvurucu şirketler yapılan müdahalenin hukuka uygun olmadığını, vergi 

idaresinin yasada belirlenen yetkisini aştığını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca yargı yerinin 

kararının gerekçeleri, el koyma işleminin demokratik bir toplumda uygun olduğunu 

göstermemektedir. Kötüye kullanıma ilişkin hiçbir tedbir de alınmamıştır. Her halde, 

müdahale izlenen amaçlarla orantılı kabul edilemez. Zira söz konusu kayıtlarda vergi 

incelemesi ile ilgisiz olan bilgiler yanında, şirket çalışanları ve başvurucu şirketler 

hakkında özel bilgiler de yer almaktadır. Bu özel bilgilerin yayılması ve kötüye 
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kullanılması riskini getiren müdahalenin ciddiyeti yargı yerince gereğince 

önemsenmemiştir
327

.  

Davada, şirketin mağdur sıfatının bulunmadığı iddia edilmiştir. Hükümet’e 

göre söz konusu özel bilgiler şirket çalışanlarına yani gerçek kişilere ait olduğundan, 

şirketin tüzel kişiliğinin mağdur sıfatı bulunmamaktadır. Gerçek kişiler ise herhangi 

bir iç hukuk yoluna başvurmamıştır. İHAM ise gerçek kişi olan çalışanları ve 

kendileri için çalışan diğer kişilerin mahremiyetini korumak bakımından şirketin 

menfaatinin bulunduğunu belirtmiştir. Bu menfaat Sözleşme’nin 8’inci maddesine 

ilişkin olarak kişilerin bireysel şikayeti değil, daha kapsamlı bir şikayet 

niteliğindedir. Bu nedenle gerçek kişilerin iç hukuk yollarına başvurmamış olması, 

Mahkeme’nin başvuruyu incelemesine engel değildir (para.90). 

Mahkeme, esasa ilişkin incelemede öncelikle “ev” kavramı bakımından, 

Sözleşme’nin İngilizce metninde yer alan “home” terimine nazaran Fransızca 

metinde yer alan “domicile” teriminin daha kapsayıcı olduğunu, bu bağlamda işyerini 

de kapsadığını belirtmiştir. Bu bağlamda kavram, yalnızca şirketin kayıtlı merkezini 

değil, işin yürütüldüğü yerleri ve eklentilerini de kapsamaktadır (para.104). Somut 

olayda vergi incelemesinde, başvurucu şirketlerin tümünün ofislerinin yer aldığı 

binada, her üçü tarafından da kullanılan işlemciye girişin sağlanması ve verilerin 

kopyasının ibrazı talep edilmiştir. İHAM bu denetimin ilgili iç hukuk sisteminde 

ceza soruşturması açısından düzenlenmiş olan “el koyma” niteliğinde olmasa da 

başvurucuları ibraza zorlayan nitelikte olduğunu kabul etmiştir. Dolayısıyla 

başvurucuların evine ve yazışmalarına yapılan bir müdahalenin bulunduğu açıktır 

(para.106). 

Kopyalanan veriler, şirket çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin e-posta 

adresleri ve yazışmalarından oluşmaktadır. Söz konusu gerçek kişilerin özel 

hayatlarına müdahale edildiği yönünde ne iç hukukta ne de İHAM önünde şikayette 

bulunmamaları nedeniyle Mahkeme “özel hayatın gizliliğine” müdahalede bulunulup 

bulunulmadığını incelemeyi gerekli görmemiştir. Zira şirketlerin bu kişilerin özel 
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hayatının gizliliğini sağlamada menfaatlerinin bulunduğu halihazırda kabul edilmiştir 

(para.107). 

Mahkeme’nin yerleşmiş içtihadına göre “hukuka uygunluk”, müdahalenin 

hem iç hukukta bir dayanağının bulunmasını hem de gerek Sözleşme’nin bütününde 

gerekse 8’inci maddede açıkça söz edilen “hukukun üstünlüğü” ilkesi ile uyumlu 

olmasını ifade eder. Dolayısıyla “hukuk kuralı” öngörülebilir ve ulaşılabilir, yeterli 

açıklıkta olmalıdır. İlgili kişi, gerekirse makul bir danışman vasıtasıyla hukuk 

kuralını anlayabilmelidir
328

 (para.124). 

Somut olayda, Mahkeme ilgili iç hukuku incelemiş, ilgili yasada elektronik 

ortamda yer alan kayıtların da incelenebileceğini tespit etmiş, dolayısıyla temyiz 

mahkemesinin yorumunu incelemeye gerek görmemiştir (para.126). 

Ayrıca, ilgili yasa hükmünde vergi incelemesi için önemli olma potansiyeli 

taşıyan bilgilere ilişkin arşivlerin de denetlenebileceği belirtilmiştir. Şayet arşiv ilgili 

şirketler bakımından, net bir biçimde ayrıştırılarak organize edilseydi, vergi 

incelemesine yetkili kişiler de “gerekli” bilgilerin hangileri olduğunu tespit 

edebilirlerdi. Dolayısıyla tüm işlemciye girişin sağlanması, ilgili amaçlara aykırı 

değildir. Dolayısıyla verilerin kopyasının alınabilmesi, temyiz mahkemesinin de 

belirttiği üzere amaca elverişlidir. Yasada bu kopyaların alınmasını engelleyen bir 

hüküm de bulunmamaktadır. Dolayısıyla müdahalenin hukuki dayanağı 

bulunmaktadır. 

Ulaşılabilirlik açısından bir ihtilaf olmadığından, İHAM öngörülebilirlik 

incelemesi yapmıştır.  

Müdahalenin demokratik bir toplumda gerekliliği bakımından Mahkeme 

müdahalenin nedenlerinin ilgili ve yeterli, amaç ile orantılı olup olmadığını 

incelemektedir. Bu bağlamda ulusal makamların belirli bir takdir yetkisi 

bulunduğunu dikkate almaktadır (para.158). Diğer yandan, tüzel kişilere yapılan 
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  S. and Marper/Birleşik Krallık, 30562/04 ve 30566/04, para. 95, The Sunday Times/Birleşik 

Krallık, 13166/87, 26.11.1991, para. 49. 
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müdahale bakımından, gerçek kişilere göre takdir yetkisinin daha kapsamlı olduğu 

kabul edilmektedir (para.159).  

Arşivlerin gözden geçirilmesinin gerekli belgelerin eksiksiz biçimde 

bulunduğunu tespit etmek dışında bir amacı bulunmamakta olup, bu amaç açısından 

söz konusu müdahale gerekli ve ilgilidir. 

Müdahale orantılıdır; vergi idaresinin inceleme bakımından sınırsız takdir 

yetkisi bulunmamaktadır; el konulabilecek belgeler nitelikleri, amaçları vb. 

yönlerden sınırlanmıştır. Bir yıl içinde inceleme yapılma ihtimali konusunda şirketler 

bilgilendirilmiş, incelemede şirketlerin temsilcileri bulunmuş, söz konusu kopya 

mühürlü bir zarf içinde tespit edilmiştir. Ayrıca incelemeye itiraz hakları da 

bulunmaktadır.  

Vergi yükümlüsünün mühür açılırken hazır bulunma hakkı, inceleme raporu 

düzenlenmesi, yükümlünün rapordan bir nüsha alabilmesi hakkı ve yetkililerin ilgisiz 

belgeleri mümkün olan en kısa sürede geri vermesi ödevleri düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla müdahale bakımından gerekli koruma önlemleri de alınmıştır (para.166). 

Ayrıca, denetim tamamlandıktan sonra, kopyanın vergi idaresinin 

bilgisayarlarından ve veri depolarından tamamen silineceği belirtilmiştir. Bu 

durumdan mevcut davada şüphelenmek için bir neden de bulunmamaktadır 

(para.171). 

Mahkeme başvurucuların haklarının yeterli ve etkili güvenceyle donatıldığına 

karar vermiştir (para.172). 

Söz konusu denetimin cezai bir niteliği bulunmamasının da kararda etkili 

olduğu açıkça belirtilmiştir. Yani, vergi yükümlüsünün işbirliğinde bulunmamasının 

sonuçları yalnızca idari niteliktedir
*
. Ayrıca şirketler işlemciye karışık arşiv 

yüklemekle, vergi idaresinin gerekli bilgileri ayırarak incelemesini güçleştirmiştir 

(para.173). Sözleşme ihlal edilmemiştir (para.175). Görüldüğü üzere müdahalenin 

                                                           
*
   Oysa Funke, Crémieux; Miailhe; Niemietz gibi davalarda kararlarında cezai nitelikte bir denetim 

söz konusuydu. 
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ilgili şirketler tarafından öngörülebilir olması ve ölçüsüz bulunmaması, bunun 

yanında şirketlerin hileli davranışları kararı etkileyen nedenlerdir. 

4.2.2.5.3. Delil Gösterme Hakkının Sınırlandırılması 

4.2.2.5.3.1. Süre Bakımından 

Adil yargılama ilkesi tarafların ispat hakkını süre bakımından yargılamanın 

"makul sürede" olması ölçütüyle sınırlar. Yargılamanın makul sürede yapılmaması, 

yargılama sonucunda ulaşılmaya çalışılan amaca ters düşecek, bir başka açıdan adil 

yargılanma ilkesine aykırılığa yol açacaktır. Bu görev esas olarak mahkemenin de 

olsa, tarafların da mahkemeye yardımcı olma ödevleri vardır. Zira yargılamanın 

makul sürede yapılıp yapılmadığının belirlenmesi açısından değerlendirilen 

ölçütlerden biri de tarafların yargılamayı uzatacak tutumlarının bulunup 

bulunmadığıdır. Tarafların ispat hakkı ile ilgili olarak, gereksiz ispat işlemleriyle 

mahkemenin zaman yitirmesine izin verilmemesi bu bağlamda önem taşımaktadır
329

.  

Makul sürede yargılanmanın sağlanabilmesi için, yargılama hukuk 

sistemlerinde, ispat hakkının kullanılmasının süresi ve usulüne yönelik düzenlemeler 

yapılabilir. Ayrıca yine medeni yargılama hukukunda, teksif ilkesi gereği ispat 

faaliyeti yasada belli bir usûli aşamayla çerçevelenmiştir
330

. İspat hakkına sınır 

getiren bu tür düzenlemelerin ancak yasa ile öngörülebileceğinin altını çizmek 

gerekir
331

.   

Vergi yargılamasında da, karara bağlanması istenilen iddia ve savunmalar, 

süresi içinde verilecek dava, savunma ve cevap dilekçelerine dayandırılmak 

zorundadır. Bu süreler geçtikten sonra verilecek dilekçelere dayanılarak hak 

iddiasında bulunulamaz
332

.  Ancak tarafların savunma ve cevap süreleri geçtikten 

sonra verdikleri dilekçelerde ileri sürülen hususlar, dava açma süresi, zamanaşımı, 
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  UMAR, YILMAZ, a.g.e., s.26. 
330

  A.e. 
331

 PEKCANITEZ, ATALAY, ÖZEKES, a.g.e., s.538. 
332

  CANDAN, İYUK,  s.569; Dnş.5.D., E.1989/199, K.1992/983, 16.4.1991: Savunma verilmemesi 

ve ara kararının da yanıtlanmaması durumunda 2577/20-2 uyarınca yaptırımı da gösterilerek 

çıkarılan ikinci ara kararından sonra davadaki bilgi ve belgeler değerlendirilerek karar verileceği 

belirtilmiştir. 
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görev ve yetki, ehliyet gibi kamu düzenini ilgilendiren konularla ilgiliyse veya re’sen 

araştırılması gereken noktalara ilişkinse, mahkemece dikkate alınır. Aynı şekilde, 

süresi geçtikten sonra verilen savunma ve cevap dilekçeleriyle gönderilen belgelerin 

zamanında ibraz edilmelerine olanak bulunmadığına mahkemece kanaat getirilirse; 

bu belgeler, diğer tarafa tebliğ olunur (İYUK, m.21). 

Taraflar, savunma ve cevap haklarını süresi içinde kullanmaktan imtina 

ederler veya kullanmayacaklarını bildirirlerse, dosya tekemmül etmiş sayılır ve sırası 

geldiğinde karara bağlanır. Bir görüşe göre yasa koyucu, VUK’un mükerrer 49. 

maddesinin “c” fıkrasında, dosyanın ilk savunmadan sonra tekemmül etmiş 

sayılacağını kabul ederek, tarafların ikinci dilekçe ve cevap haklarını sınırlamıştır
333

. 

Kanımızca “sonradan delil ibraz edilebileceğinin” yasada kabul edilmesi yanında, 

İYUK m.20’de yer alan “re’sen araştırma yetkisi” yargı yerine sonradan ibraz olunan 

delilleri de inceleme yetki ve görevini tanımaktadır. 

Yargıcın davanın açıldığı andan nihai karar aşamasına kadar, yetkisini 

kullanabildiği ve her an ilgili delilleri talep edebilmesi, kanımızca tarafların ileri 

sürdüğü delilleri de olayın gerçek mahiyetine ulaşmak bakımından gerekli gördüğü 

takdirde inceleyebilmesini sonuçlar. 

Danıştay VDDGK, dilekçe ve savunmayla birlikte verilmeyen belgelerin, 

idari yargı yerince kabul edilebilmesi için aranan, zamanında sunulmasının mümkün 

olmadığına kanaat getirilmesi koşulunun maddi olay ve nedenlere ilişkin olduğunu 

belirtmiştir. Kurul’a göre, tarafların, hukuki durumla ilgili belgelerini de iddia ve 

savunmalarının verilmesi aşamasında sunmakla zorunlu tutulması gerçeğin 

saptanmasını güçleştirerek, yargılamanın amacına ulaşmasını engelleyecektir. Bu 

nedenle, iddianın gerektirdiği bütün incelemeleri kendiliğinden yapması gereken 

vergi mahkemesince, faturaların yargılamanın ilk aşamasında sunulmadığından 

bahisle verdiği ısrar hükmü yargılama hukukuna uygun düşmemiştir.
334

”  

Bir Danıştay kararına konu olan olayda, davacı kurumun POS cihazı 
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  CANDAN, İYUK, s.568. 
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  Dnş.VDDGK, E.1998/14, K.1999/87, 12.02.1999. 
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kullanarak kredi kartı ile yaptığı satışları hasılat olarak defterlerine kaydetmediği 

iddiasıyla tarhiyat yapılmıştır. Davacı, söz konusu kredi kartı kullanımlarının büyük 

bölümünün satışlara ilişkin olmadığını, nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla annesi, 

babası, kendisi ve kardeşinin kredi kartlarını kullandığını ileri sürerek dava açmıştır. 

Vergi mahkemesince, inceleme aşamasında öne sürülmeyen bu hususun, dava 

aşamasında tarhiyata dayanak teşkil eden inceleme yönteminden hareketle 

doğruluğunun tespit olanağı bulunmadığı gerekçesiyle bu iddia kabul edilmeyerek 

cezalı vergi aslına yönelik dava reddedilmiştir. Ancak, davacı kurumun kredi kartı ile 

yaptığı satışların büyük bir bölümünün şirket ortağının annesi, babası, kardeşi gibi 

çok yakın akrabalarına yapılmış olması, VUK’un 3 üncü maddesinde belirtildiği 

üzere, ekonomik ve ticari icaplara uygun görülmemektedir. Söz konusu kişilere 

ilişkin kredi kartı kullanımlarının satış olarak kabul edilmesi mutad olmadığından, 

davacı kurumun defter ve belgeleri ile dosyadaki belgeler incelenerek bu kişilerin 

kullandığı kredi kartı işlemlerine ait miktarların matrah farkından tenzil edilmesi 

gerekmektedir. Yine matrah farkı bulunması halinde ise, hasılatın tamamı kazanç 

olarak nitelendirilemeyeceğinden inceleme elemanınca hiç dikkate alınmayan ve 

davacı tarafından % 30 olduğu ileri sürülen mal maliyeti dikkate alınarak bir karar 

verilmesi gerekmektedir. 

Bu durumda, davacının ekonomik ve ticari icaplara uygun görülen bu 

iddiaları dikkate alınmadan cezalı vergi aslına yönelik davayı reddeden mahkeme 

kararında isabet görülmemiştir
335

. 

4.2.2.5.3.2. Delil Türleri Bakımından 

Çalışmamızın 2.bölümünde kapsamlı olarak açıklamaya çabaladığımız üzere, 

vergi hukukunda delil serbestliği ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkelerinin 

kabul edilmesi, delillerin belli özelliklere sahip olması halinde ve yasal sınırlamalar 

dâhilinde, yargı yerince serbestçe değerlendirilmek üzere böyle olması karşısında 

dava dosyasına ibraz edilmiş maddi olayları açıkça gerçeğe uygun bir biçimde 
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aksettiren delillerin yargı yerince değerlendirilmesi ve kabul edilmemesi halinde 

gerekçenin açıkça bir şekilde kararda belirtilmesini gerektirmektedir. 

Bu bağlamda daha önce belirttiğimiz üzere, tanık beyanlarının idari aşamada 

vergi tarhına esas alınarak yargılama aşamasında da delil olarak kabul görmesi, 

ancak yargılama sırasında tanık dinlenememesi yükümlünün ispat hakkına ve 

silahların eşitliği ilkesine aykırıdır
336

. Zira vergi idaresi, yargılamanın bir tarafıdır. 

Tanık ifadelerinin alınması, değerlendirilmesi ve vergi tarhına dayanak alınması 

sürecinde yargılamanın diğer tarafı olan yükümlünün bu süreci izleme, ifadelerin 

usulüne uygun ve güvenilir bir şekilde alınıp alınmadığını takip etme, gerektiğinde 

sürece itiraz etme, müdahalede bulunma olanağı bulunmamaktadır. Oysa duruşmada 

tanık dinlenmesi halinde, yükümlünün tanık ile yüzleşme, ona soru sorma, sordurma 

ve açıklamalarını çürütme hakkı mevcut olabilecektir. İHAS’ın 6/3-d’de de bu 

gereklilikler hükme bağlanmıştır. Yükümlünün, tanık çağırmak, tanıklara 

yargılamanın diğer tarafı olan vergi idaresi ile aynı şartlara sahip olarak soru sormak 

veya sordurmak haklarının bulunması, silahların eşitliği ilkesinin bir gereğidir
337

.  

Nitekim, delilin doğrudan doğruyalığı ilkesi çerçevesinde CMK’nda tanık 

beyanının belge delili karşısında önceliği kabul edilmiştir. CMK’nun 210’uncu 

maddesine göre, “Olayın delili, bir tanığın açıklamalarından ibaret ise, bu tanık 

duruşmada mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş 

tutanağın veya yazılı bir açıklamanın okunması dinleme yerine geçemez…” 
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  GÜMÜŞKAYA, Duruşma, s.43. Aynı yönde bkz. DİNÇ, a.g.e., s.125. 
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  GÜMÜŞKAYA, Duruşma, s.43. Feyzioğlu, bu hususu ceza yargılaması açısından “Tanık 

çağırmak, iddia makamı tarafından çağırılan tanıklara, iddia makamı ile aynı şartlara sahip olarak 

soru sormak veya sordurmak da dürüst muhakemenin (adil yargılamanın) içeriğinde yer 

almaktadır” ifadesiyle dile getirmektedir. Metin FEYZİOĞLU, Tanıklık ve Dürüst Muhakame, 

Ankara, US-A Yayıncılık, 1998, s.1. 
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4.2.2.6. İSPAT VE DELİL GÖSTERME YÜKÜ 

BAKIMINDAN SUÇSUZLUK KARİNESİ VE ÖLÇÜLÜLÜK 

İLKESİ 

4.2.2.6.1. Suçsuzluk Karinesi 

İHAM, oyçokluğuyla verdiği bir kararında, İsveç vergi hukukunda vergi 

cezaları açısından kusurun bulunduğuna ilişkin karine düzenlenmesini, karinenin 

aksini ispat yükünün vergi yükümlüsünde olmasını, yani cezanın kaldırılması için bir 

neden bulunduğunu ispat yükünün vergi yükümlüsüne düşmesini suçsuzluk 

karinesine aykırı bulmamıştır
338

. Zira İHAM’a göre, devletler karinelere makul 

sınırlar içinde başvurduğu ve korunan menfaat ile savunma hakları arasında denge 

sağladığı sürece Sözleşme’ye aykırılık yoktur. Olayda başvurucu vergi idaresinin 

işleminin doğru olmadığı tartışmasını yapma veya cezanın terkinini sağlayacak delil 

sunma olanağına sahiptir (para.101-102) Bu sonuca ulaşırken İHAM, aynı zamanda 

vergisel uyuşmazlıklarla ilgili bireysel başvurularda sıklıkla görüldüğü üzere “kamu 

yararı” odaklı bir değerlendirme yapmış, yine sıklıkla görüldüğü üzere “vergi 

cezalarını” diğer cezalardan farklı değerlendirmeye tabi tutmuştur
339

. 

Keza farklı bir kararda objektif nedenlerle kesilmiş vergi cezalarının ceza 

muhatabının ölümünden sonra mirasçılara geçmesi, suçsuzluk karinesine aykırı 

bulunmamıştır
340

. (para.56)  

İHAM’da görülen güncel davalardan biri olan Meidl davasında
341

  da 

başvurucu bu yönde bir şikayette bulunmuştur.  Başvurucu ve diğer bazı kişiler 

“carousel fraud” olarak adlandırılan hileli bir organizasyonda yer almak suretiyle 

vergi kaçakçılığı, sahtecilik vb. bir dizi suç isnadı nedeniyle hapis cezası ve para 

cezasına mahkûm olmuşlardır. Başvurucunun İHAM’a yaptığı başvuru, adil 

yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir. Bu çerçevede diğer iddialarının 
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  Janosevic/İsveç, para.35. 
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  YALTI, Haklar, s.137-138. 
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  The Estate of Nitschke/İsveç, 6301/05, 27.12.2007. 
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  Meidl/Avusturya, Başvuru no. 33951/05, 15.09.2011. 
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yanında, vergi idaresinde yer alan dosyadaki bazı belgelere talep ettiği halde 

ulaşamaması, bazı tanıklarının kararı değiştirmeyeceği gerekçesiyle mahkemece 

dinlenmemesi vb. nedenlerle savunma için hazırlanmasına yeterli süre 

bulunmadığını, böylece adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir. 

(para.61). 

Başvurucu diğer iddiaları yanında, ayrıca, 6/1.maddeye aykırılık bakımından; 

Bölge Ceza Mahkemesinde davayı yürüten yargıcın taraflı olduğu, hükümde yer alan 

gerekçelerin mahkumiyeti için yeterli olmadığı, sunduğu argümanların dikkate 

alınmadığı; 6/2.maddeye aykırılık bakımından, suçsuzluk karinesine aykırı 

davranıldığı, 6/3. maddeye aykırılık bakımından, 16 Ekim 2001’de sunduğu 

delillerin dinlenmesi halinde masumiyeti anlaşılacak iken bunları sunamadığı 

şikayetlerinde bulunmuştur (para.71). 

Mahkeme kısa bir gerekçeyle, elindeki tüm bilgiler ışığında, şikayetlerin 

Sözleşme’deki ve Ek Protokolleri’ndeki haklar bakımından ihlal oluşturmadığı 

sonucuna varmıştır (para.72). 

Bu konuda verilen güncel nitelikli bir diğer kararda
342

, öncelikle suçsuzluk 

karinesinin ceza davalarında ve -bu kapsamda vergi cezalarına ilişkin davalarda- 

6’ıncı maddenin 2’inci fıkrası gereğince adil yargılamanın unsurlarından biri olduğu 

belirtilmiştir. Suçsuzluk karinesinin önemli bir yönü, vergi cezalarının yargısal 

denetime tabi olmasıdır. (para.50) 

6’ıncı maddenin 2’inci fıkrası gereğince, yargı yeri isnad edilen suçun 

işlendiği yönünde bir önyargı ile yargılamaya başlayamaz, ispat yükü iddia 

makamındadır ve her türlü şüpheden suçlanan kişi yararlanır. Ayrıca suçlunun 

savunmasını hazırlayabilmesi ve aklanmasını sağlayacak delilleri gösterebilmesi için 

suçun iddia makamı tarafından kendisine bildirilmesi şarttır
343

.  
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  Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic/İsveç, 36985/97, 21.05.2003. 
343

 Öğretide, 3628 Sayılı Kanun’un, 5020 Sayılı Bankacılık Kanunu’u değiştiren yasanın ve nihayet 

yeni Bankacılık Kanunu’nun, ispat yükünü devletten alıp bireye aktardığı, bu düzenlemelerin 

hukukun temel ilkelerine, Anayasaya (m.36) ve susma hakkını düzenleyen normlara aykırı olduğu 

belirtilmektedir. (ÖZTÜRK v.d.,a.g.e,, s.264) 
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Davada, suçsuzluk karinesine ilişkin değerlendirme yapılırken, öncelikle idari 

mahkemelerin vergi idaresinin kararlarını tamamıyla inceleyebilme ve hukuka 

aykırılık halinde iptal etme yetkilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Vergi cezalarına 

neden olan olayları ispat yükü idareye düşmektedir. Ayrıca mahkemelerin suçun 

işlendiğine ilişkin önyargılı olduklarını gösteren bir emare yoktur (para.110). 

Başvurucular suçsuzluk karinesinin iki ayrı biçimde ihlal edildiğini ileri 

sürmüştür: Birinci olarak, vergi cezasının hukuka aykırı olduğu ya da indirilmesi 

gerektiği yönünde aşılamaz ispat yüklerinin bulunması gerçekte suçsuzluk 

karinesinin bulunmadığını göstermektedir. İkincisi, vergi cezalarından sorumluluk 

yargı kararıyla belirlenmeden önce cezalar uygulanabilmektedir. İlk itiraza ilişkin 

olarak Mahkeme, vergi cezalarının kast ya da ihmal aranmaksızın objektif 

gerekçelerle kesildiğini, bunun Üye Devletlerin takdirinde bulunan bir husus 

olduğunu belirtmiştir. Ancak ilgili mevzuatta, hatalı bilgi verme veya beyanda 

bulunmama, istenilen bilginin niteliği gibi bazı nedenlerle kabul edilebilir 

bulunmakta, bu durumlarda ceza kesilmemektedir. Bu durumların varlığını ispat 

yükü ise vergi yükümlüsündedir (para.111-112). 

Vergi idaresi ve vergi mahkemeleri öncelikle vergi tarhiyatında yer alan 

hataların “kabul edilemez” olduğunu ve vergi cezası kesilmesinin açıkça dayanaktan 

yoksun olmadığını belirlemelidir. Dolayısıyla İsveç vergi sisteminde vergi 

yükümlüsünün aksini ispatlaması gereken bir karine bulunduğu söylenmelidir 

(para.112). 

Vergi cezaları bakımından karine getirilen hallerde, Sözleşmeci devletlerin 

karinenin amacı ile savunma haklarının korunması arasında bir denge kurmaları 

gerekir
344

. (para.113)  

Orantılılık ilkesinin sağlanıp sağlanmadığı bakımından, Mahkeme 

başvurucuların aksinin ispatlanması güç bir karine ile karşılaştıklarını belirtmiştir. 

Ancak, savunma haklarından yoksun kılınmamışlardır. Vergi idaresinin vergi ve 

cezalarına ilişkin kararlarına karşı, vergi beyanlarının doğru olduğunu ve idarenin 
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  Salabiaku/Fransa, 10519/83, 07.10.1988, para.28. 
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tarh işleminin hukuka aykırı olduğunu, vergi incelemesinin yetersiz olduğunu 

ispatlama hakları bulunmaktadır.  

Yükümlülerin ceza indirimini ya da kaldırılmasını sağlamak bakımından 

yeterli delil sunma olanağı bulunmuştur.  

Mahkeme konuya Devletin vergi uyuşmazlıkları bakımından mali menfaati 

açısından da bakmıştır. Zira vergiler Devletin ana gelir kaynağıdır. Beyana dayanan 

bir vergi sisteminin eksik veya hatalı beyanda bulunulmasının yaptırıma bağlanması 

gerekir. Çok sayıda yıllık beyannamenin, öngörülebilir ve yeknesak bir biçimde 

uygulanan bir yaptırım sistemi ile birlikte standart hale gelmiş kurallara bağlı olarak 

uygulanması önemlidir. (para.115) 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, vergi cezalarına ilişkin kuralların savunma 

hakkını sağlayan araçlarla donatıldığı ve etkili bir vergilendirme sisteminin devletin 

mali menfaatleri açısından önem taşıdığı nazara alınarak, Mahkeme İsveç hukukunda 

yer alan karinelerin makul sınırlarının bulunduğu sonucuna varmıştır. (para.116) 

Bu davada, diğer iddiaların yanında, henüz yargılama sonuçlanmadan dava 

konusu vergi cezasının uygulanmasının suçsuzluk karinesine aykırı olduğu, davanın 

açılmasının yürütmeyi durdurmamasının mahkemeye başvurma hakkını ihlal ettiği 

ileri sürülmüştür. Hükümet, dava açma süresinin 5 yıl olduğu göz önüne alındığında, 

dava açılmasının yürütmeyi durdurmasının kamu menfaatlerini olumsuz 

etkileyeceğini belirtmiştir. Ayrıca Hükümet’e göre, vergi cezalarına ilişkin 

yargılamada verilen karar “suçlama” anlamına gelmeyeceğinden ve başvurucunun 

vergiyi hatalı beyan ettiğini ispat yükü tamamen vergi idaresinde olduğundan 

suçsuzluk karinesi ihlal edilmemiştir. (para.85-86) 

Bir mahkemeye etkili başvuruda bulunabilmek adil yargılamanın temel 

unsurudur. (para.92) 

Bunun için başvurulan yargı yerinin dava konusu işlemi maddi ve hukuki tüm 

yönlerden inceleme, delilleri değerlendirme ve işlemi bu yönlere aykırılık halinde 

iptal etme yetkisinin bulunması gerekir (para..94). 
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Sözleşme’de güvence altına alınan haklar teorik ve soyut değil, aksine 

uygulanabilir ve etkili biçimde tanınmalıdır (para.95). 

Ancak dava açılması için öncelikle vergi idaresine başvurunun gerektirdiği 

hallerde, idarenin karar vermekte gecikmesi, başvurucunun menfaatini önemli 

derecede olumsuz etkiliyorsa, bu durum “etkili başvuru” unsuruna aykırılık sebebiyle 

6’uncu maddenin ihlaline neden olmaktadır. Aynı sonuç, kanımızca mahkeme 

kararının idarece uygulanmaması ya da geç uygulanması bakımından da geçerlidir. 

Ayrıca, yerel mahkemenin kararı kesinleşmeden dava konusu vergi 

cezalarının tahsilinin suçsuzluk karinesine aykırı olduğu iddia edilmiş, Mahkeme 

Sözleşme’nin ulusal hukukta vergi cezalarının erken tahsilini yasaklamadığını 

belirtse de somut olayda olduğu gibi cezanın idarece uygulandığı durumlarda bu 

yetkinin ölçülü bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulamıştır (para.118). 

Somut olayda bu değerlendirmeyi yaparken, Mahkeme, öncelikle etkili bir 

vergi sisteminin korunması bakımından Devletin mali menfaatlerinin bu konuda aynı 

derecede önem taşımadığını belirtmiştir. Zira vergi cezaları önemli miktarlara ulaşsa 

da ayrı bir gelir kaynağı değil vergi yükümlülerine vergi yasalarında yer alan 

yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak ve aykırılıkları cezalandırmak amacı 

taşımaktadır. Dolayısıyla vergi sisteminde yeknesak kurallar getirilmesi ve hatta 

verginin tarhı bakımından yasal karineler kabul edilmesi, mali menfaatlere ilişkin 

güçlü gerekçelerle meşrulaştırılabilirse de vergi cezaları açısından böylesi bir 

meşrulaştırma söz konusu olamayacaktır. (para.119) 

Ödenen vergi cezalarının iadesi mümkündür, ayrıca iflas halinde uğranan 

mali zararın tazmini de istenebilmektedir ancak iade, özellikle büyük miktarda 

cezaların tahsili söz konusu ise, her zaman yükümlünün zararını tamamen 

karşılamayacaktır. Bu nedenle bu uygulamanın ciddi ve eleştirel bir biçimde 

incelenmesi gerekmektedir (para.120) 

Ancak somut olayda erken tahsile ilişkin söz konusu sınırlandırmalar 

başvurucuları zarara uğratmamıştır. Zira yargılamada herhangi bir gecikme olmamış, 



574 

 

birinci başvurucudan hiç tahsilat yapılmamış, diğer başvurucudan ise vergi borcunun 

çok küçük bir miktarı tahsil edilmiştir. İsveç sisteminde ödenen vergi cezasının 

iadesini sağlayan sistem, somut olayda başvurucuların hakları bakımından yeterli 

koruma içermiştir (para.121) Sonuç olarak 6’ıncı madde ihlal edilmemiştir. 

(para.122) 

Görüldüğü üzere, İHAM kararlarına göre, vergi cezaları bakımından karine 

getirilmesi tek başına suçsuzluk karinesi ve Sözleşme’ye aykırı olmamakla birlikte, 

karine ile yükümlünün savunma hakkı arasında adil bir denge kurulması önemlidir. 

Bu bağlamda yükümlünün aşılamaz bir ispat yüküne tabi tutulmaması, vergi cezasına 

ilişkin etkili yargısal denetimin sağlanması ve yükümlüye etkili ispat hakkının 

tanınması şarttır. 

4.2.2.6.2. İspat Yükü Bakımından Ölçülülük 

Metalco Bt. kararı ispat yükünün ölçülü olması, bu bağlamda belirsiz 

olayların ispatının yükümlüden beklenmemesi gerektiğine ilişkin bir karar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Metalco Bt. davasında
345

 vergi idaresi, başvurucu limited şirketin 10 milyon 

Macar forinti (HUF) tutarında vergi borcuna teminat olarak, başka bir şirkette 

bulunan 103 milyon HUF tutarında hissesinin tamamını haczetmiştir. Başvurucunun 

hisseyi satmak istemesi üzerine, vergi idaresi satışa izin vermemiş, ancak iki aylık 

sürede ve sonrasında açık artırma yoluyla kendisi de satmamıştır (para.6). 

İki yıllık idari süreç sonunda başvurucunun vergi borcu terkin edilmiş ve söz 

konusu hisseden haciz kaldırılmıştır. Ancak bu sürede hissenin ait olduğu şirket 

tasfiye olmuş, dolayısıyla şirket hissesi de değerini yitirmiştir. 

Başvurucu vergi idaresine karşı tazminat davası açmış, 103 milyon HUF 

tutarında tazminata hak kazanmış, daha sonra temyiz mahkemesi kararı bozmuş, bir 

üst dereceli yargı yeri ise başvurucuyu haklı bulmuştur (para.8). 
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  Metalco Bt./Macaristan, 34976/05, 01.02.2011. 
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Nihai temyiz mahkemesi, idarenin hukuka aykırı ihmali ile başvurucunun 

zararı arasında illiyet bağı kuramamıştır. Mahkemeye göre, hisse zamanında 

satılsaydı yeterli ödeme gücü bulunan bir alıcının çıkacağını ispat yükü 

başvurucudadır. Başvurucu şirket ispat yükünü yerine getiremediğinden, karar 

düzeltme istemi reddedilmiştir (para.9-10). 

Başvurucu, hisse açık arttırma yoluyla satılsa idi satış bedelinin ne olacağını, 

yani belirsiz bir olayı ispat yükünün kendisine yüklenmesinin adil yargılanma 

hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek İHAM’a başvurmuştur (para.19) Hükümet, hukuk 

davalarında genellikle ispat yükünün, normun uygulanması kimin lehine ise ona 

düştüğünü belirtmiştir. Başvurucu vergi idaresinin ihmalinin sonucu olarak 103 

milyon değerindeki hissesinin değer kaybettiğini iddia etmiş olduğundan, temyiz 

mahkemesinin, başvurucuya satış bedelini ispat yükünü yüklemesi adil yargılamaya 

aykırı değildir. (para.22) 

Temyiz mahkemesi, yaptığı yargılamada başvurucudan, vergi idaresinin 

haczettiği hisseyi açık arttırma yoluyla satıp satamayacağını, satabilirse satış bedelini 

ispat etmesini istemiştir. İHAM, bir tarafın lehine sonuç doğuran bir olayı ispat 

yüküne katlanmasının adil yargılanmaya aykırı olmadığı konusunda Hükümet’e 

katılmıştır. Ancak somut olayda bu ilkenin mekanik bir biçimde uygulanması 6’ıncı 

madde anlamında “silahların eşitliği” ilkesini ihlal etmiştir. Zira İHAM’a göre, 

başvurucuyu hissenin satış bedelini ispat etmekten alıkoyan, açıkça sorumlu vergi 

idaresinin kendi hukuka aykırı ihmalidir. Mahkeme söz konusu hissenin ödeme gücü 

bulunan bir alıcı tarafından satın alınıp alınamayacağı ve satış bedeli konusunda 

spekülasyon yapamaz. Başvurucu, vergi idaresinin hukuka aykırı ihmali nedeniyle 

belirsiz bir olayın (“hypothetical fact”) ispat yüküne katlanmıştır. Bu nedenle 

başvurucunun adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. Sözleşme’nin 6/1. maddesine 

aykırılık mevcuttur. (para.24) 

Burden and Burden kararında ise yargıç Bonello ve yargıç Garlicki tarafından 

verilen azlık oyunda delil gösterme yükü ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. 

Yargıçlara göre delil gösterme yükü sınırsız değildir. Şayet başvurucu, hakkında 
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uygulanan vergisel düzenlemenin uygulanma şeklinin açık bir şekilde haksız 

olduğunu göstermişse, bundan sonra bu uygulamanın haklı sebepleri olduğunu 

Hükümet göstermelidir. Haksızlığın meşrulaştırılması için ise devletin bu durumun 

takdir yetkisi çerçevesinde olduğunu belirtmesi yeterli değildir
346

.  

4.2.2.7.  DELİL GÖSTERMEME (SUSMA) HAKKI 

Çalışmamızın ikinci bölümünde açıklamaya çalıştığımız üzere, hukuka 

aykırılığın niteliğine ya da ölçüsüne bakılmaksızın, hukuka aykırı olarak elde edilen 

bulgular delil olarak nitelendirilemeyecektir. Dolayısıyla susma hakkının ihlali 

sonucunda elde edilen bulguların delil olarak değerlendirilemeyeceği, bu tür 

bulgulara dayanan vergisel işlemlerin hukuka aykırı olacağı görüşündeyiz. Buna 

karşın yukarıda belirtildiği üzere Türk hukuku uygulamasında, yükümlülerin susma 

hakkı fiilen tanınmadığı için, bu hakkın ihlali sonucunda elde edilen bulguların 

değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Kanımızca susma hakkının vergi 

yasalarında özel olarak düzenlenmiş olmaması, vergi idaresinin ve vergi 

mahkemelerinin bu hakkı düzenleyen Anayasa’nın 38’inci maddesini ihmal etmeleri 

sonucunu doğurmamalıdır.  

Öğretideki aksi yöndeki görüş ise, idare mahkemelerinin idari işlemin hukuka 

uygunluğunu denetlerken yasayı ihmal ederek Anayasaya uygunluk denetimi 

yapamayacaklarını, zira idare bakımından yasanın Anayasaya göre üstün bir 

durumda olduğunu ileri sürmektedir
347

.  

Karşılaştırmalı hukuk incelemesi yapıldığında, örneğin Alman vergi 

hukukunda susma hakkının yasada tanındığı, ancak yargısal içtihatlarda hak ihlalinin 

niteliği ya da ölçüsünün dikkate alınarak karara varıldığı görülmektedir. Alman 

VUK’da, hakkında bir ceza usulü başlamış ya da başlatılabilecek olan vergi 

ödevlilerine karşı, kendilerini suçlu ya da kabahatli duruma düşürecek bilgi ve 
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  Burden and Burden/Birleşik Krallık, 13378/05, 29.04.2008. 
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  BİLGEN, a.g.e, s.205. 
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belgeleri vermeleri için zorlayıcı araçların kullanılması yasaklanmıştır (AO m.393 I, 

c.2). Zorlayıcı araçlar, para cezaları, ikame icra ve doğrudan zorlamadır
348

.   

BFH ise ödevlilerin susma hakkının ihlali ile ödevli yakınlarının susma 

hakkının ihlali sonucunda elde edilen delillerin değerlendirilmesi bakımından farklı 

sonuçlara varmıştır. Bu bağlamda vergi idaresinin yasal düzenlemeye aykırı şekilde 

vergi ödevlisini haklarından haberdar etmemiş olması, delil değerlendirme yasağını 

doğuran bir durum olarak kabul edilmezken
349

,  ödevlinin yakınlarının susma 

hakkından hiç ya da yeterli şekilde haberdar edilmemesi önemli bir usul hatası olarak 

nitelendirilerek, alınan bilginin değerlendirilme yasağına tabi olduğu kanaatine 

varılmıştır
350

.  

Konu İspanyol hukuku öğretisinde de tartışmalıdır. Örneğin, 2006 tarihli 

Vergi Kaçırmanın Önlenmesine İlişkin Kanun’un, elde edilen bilginin kişinin 

aleyhinde ve cebri olarak edinilmiş olması halinde, idari kabahatlerin tespiti ve ceza 

davalarında da kullanılabilmesini mümkün kıldığı, bu nedenle susma ve kendi 

aleyhinde delil göstermeye zorlanmama hakkına aykırılık taşıdığı görüşü 

mevcuttur
351

.  

4.2.2.8. İDDİA VE SAVUNMA İÇİN YETERLİ SÜREYE 

SAHİP OLABİLME HAKKI 

İspat hakkının etkin biçimde kullanılması için, ispat hakkının tamamlayıcı 

unsurları olan iddia ve savunmanın hazırlanması için gerekli ve yeterli 

olanakların/kolaylıkların sağlanmış olması gerekir.  

Bu bağlamda, kişinin tüm delillere ulaşabilmesi, dosyayı inceleyebilmesi, 

savunmanın hazırlanması için gerekli süreye sahip olması, delillerini sunabilmesi 

gibi temel gereksinimler mevcuttur. İHAS’ın 6/3 (b) paragrafı, sanığın “savunmasını 

hazırlamak için gerekli zamana sahip olmasını ve kolaylıklardan yararlandırılmasını” 
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  Ayrıntılı bilgi için, BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e,  s.111. 
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  BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.112. 
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  BFH v.31.10.1990, BStBI II 1991, 204; BAŞARAN YAVAŞLAR, a.g.e, s.112. 
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  MOLINA, BLÁZQUEZ, a.g.m., s.281. 
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öngörmektedir. Her ne kadar bu düzenleme sanıklar açısından geçerli ise de, aynı 

zamanda adil yargılanmanın bir gereği olduğundan, kanımızca tüm yargılamalarda 

savunmada bulunan tarafın sahip olduğu güvencelerden biri olarak kabul edilmelidir. 

Ayrıca tüm bu ve benzeri olanakların taraflara dengeli/eşit olarak sunulmuş 

olması gerekir. Diğer bir deyişte tarafların yargılamada hak eşitliği esastır. Bu ilkeler 

çelişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkesi terimleriyle karşımıza çıkmaktadırlar. 

Silahların eşitliği ilkesi açısından önemli olan, tarafların birbirine karşı avantaj 

sağlamamasıdır.  

Tarafların ispat haklarını adil bir yargılama düzeninde kullanabilmeleri için 

sağlanması gereken bir diğer gereksinim, iddia ve savunmalar için yeterli süre 

tanınmasıdır. Tarafların delillere ulaşabilme ve delillerini ileri sürebilme bakımından 

özgür ve eşit olmaları ne kadar önemli ise, iddia ve savunmalarını hazırlamak için 

yeterli sürelerinin bulunması da bir o kadar önemlidir. 

Türk hukukunda idare mahkemelerinde ve Danıştay’ın ilk derece mahkemesi 

olarak yargılama yaptığı davalarda dava açma süresinin altmış gün olmasına karşın, 

vergi mahkemelerinde dava açma süresinin kural olarak otuz gün olmasının 

Anayasa’ya aykırılığının iddia edildiğini belirtmiştik. İddiaya göre, idari yargıda 

dava açılması belirli bir hazırlık sürecini gerektirmekte olup bununla birlikte vergi 

davalarının çoğu zaman teknik konuları içermesi nedeniyle hazırlık süreci daha da 

uzamakta, konu ile ilgili olarak serbest muhasebeci, mali müşavir veya yeminli mali 

müşavir gibi uzmanların yardımını almak gerekebilmektedir. Ancak yine yukarıda 

belirtilen gerekçelerle dava açma süresine ilişkin kuralın Anayasa’ya aykırı olmadığı 

sonucuna varılmıştır
352

. 

İHAM kararlarında, “savunma için gerekli sürenin” genel bir ölçüsü 

bulunmamaktadır. Dosyadaki delillerin çokluğu, içerikleri, değerlendirilmeleri için 
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daha başka uzmanların yardımına gerek olup olmadığı gibi çeşitli nedenlerle 

davaların özelliklerine göre değişim gösterebilmektedir
353

.  

İHAM’da görülen güncel davalardan biri olan Meidl davasında
354

  başvurucu 

bu yönde bir şikayette bulunmuştur.  Başvurucu ve diğer bazı kişiler “carousel 

fraud” olarak adlandırılan hileli bir organizasyonda yer almak suretiyle vergi 

kaçakçılığı, sahtecilik vb. bir dizi suç isnadı nedeniyle hapis cezası ve para cezasına 

mahkum olmuşlardır. Başvurucunun İHAM’a yaptığı başvuru, adil yargılanma 

hakkının ihlal edildiğine ilişkindir. Bu çerçevede diğer iddialarının yanında, vergi 

idaresinde yer alan dosyadaki bazı belgelere talep ettiği halde ulaşamaması, bazı 

tanıklarının kararı değiştirmeyeceği gerekçesiyle mahkemece dinlenmemesi vb. 

nedenlerle savunma için hazırlanmasına yeterli süre bulunmadığını, böylece adil 

yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir. (para.61). 

İHAM, başvurucunun vergi idaresine yönelttiği dosyaya ulaşma 

taleplerinden; 19 Kasım 1996 tarihli talebinin, vergi yargılaması ile ilgili olduğunu, 

bu halde ise 6. maddenin uygulanabilir olmadığını belirtmiştir. 18 Mart 1997’deki 

talebi ise karşılanmıştır. (para.65). 

Ceza yargılaması sürecinde yönelttiği talepler bakımından ise, dosyaya 

yargılamanın başlamasından altı hafta önce ulaşabildiğini, dava karmaşık nitelikte 

olsa da, bu sürenin başvurucunun savunmasını hazırlaması için yetersiz olduğunun 

söylenemeyeceğini belirtmiştir. Bu nedenle Mahkeme başvurunun bu kısmını 

dayanaktan yoksun bulmuştur. 

Başvurucu, ayrıca, 6/1.maddeye aykırılık bakımından; Bölge Ceza 

Mahkemesinde davayı yürüten yargıcın taraflı olduğu, hükümde yer alan 

gerekçelerin mahkûmiyeti için yeterli olmadığı, sunduğu argümanların dikkate 

alınmadığı; 6/2.maddeye aykırılık bakımından, suçsuzluk karinesine aykırı 

davranıldığı, 6/3. maddeye aykırılık bakımından, 16 Ekim 2001’de sunduğu 
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delillerin dinlenmesi halinde masumiyeti anlaşılacak iken bunları sunamadığı 

şikayetlerinde bulunmuştur (para.71). 

Mahkeme elindeki tüm bilgiler ışığında, kısa bir gerekçeyle şikayetlerin 

Sözleşme’deki ve Ek Protokolleri’ndeki haklar bakımından ihlal oluşturmadığı 

sonucuna varmıştır (para.72). 
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SONUÇ 

 

Çalışmamızda yer verdiğimiz tespit ve görüşlerimiz aşağıda özetlenmeye 

çalışılmıştır. 

İlk bölümde ispat ile ilişkili olarak ele aldığımız re’sen araştırma ilkesi, 

öğretideki genel kabulden farklı olarak, “vergilendirme” ve yargılama aşamasında 

olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir. 

VUK’un 3’üncü maddesinin “İspat” başlıklı “B” bendinde  “vergilendirmede 

vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” 

hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm gereğince vergi idaresinin vergisel olayların 

gerçek mahiyetini saptama görevi ve yetkisi bulunmaktadır. Vergi idaresi, vergisel 

durumların gerçek mahiyetini; arama, inceleme, yoklama, bilgi toplama yollarıyla 

saptar. İdare yükümlülerce sunulan deliller güvenilirliğini yitirdiğinde, bu delillerle 

bağlı olmayıp, vergiyi doğuran olayın ve buna ilişkin muamelelerin gerçek 

mahiyetinin saptanması için gerekli delilleri re’sen araştırarak inceler. Ancak vergi 

yükümlüsü de verginin tespiti ve tahsili için vergi idaresinin ihtiyaç duyduğu 

delillerin en fazlasına ve en doğrusuna sahip olduğundan, yükümlüye de çeşitli 

ödevler yüklenmiştir. 

Vergilendirme aşamasında re’sen araştırma ilkesi Alman Mali Kanunu’nda 

(AO) açıkça düzenlenmiştir. Türk Vergi Hukuku’nda bu denli açık bir hüküm 

mevcut değilse de yukarıda belirttiğimiz üzere, VUK’un 3’üncü maddesi ile 

inceleme, yoklama, arama ve bilgi toplama yollarına ilişkin maddeleri; bu ilkenin 

vergilendirme aşamasında da geçerli olduğu yönündeki savımızı doğrulamaktadır.  

Genel bir çerçeve çizmek gerekirse, kanımızca idarenin re’sen araştırma yetki 

ve görevinin temel sınırlarını; yasallık ilkesi, kamu kaynaklarının verimli 

kullanılması gereği, eşitlik ilkesi, ölçülülük ilkesi ve vergi yükümlüsünün temel hak 

ve özgürlükleri oluşturmaktadır. 

Yargılama aşamasında re’sen araştırma ilkesi, biçimsel delillerle bağlı olarak 

ortaya çıkarılması mümkün olmayan maddi gerçeği arayan yargılamalarda 

benimsenen ve uygulanan bir ilkedir. Yargıcın yetkisi, delillerin re’sen araştırılması 
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yanında; uyuşmazlık konusu olayın hukuki nitelendirilmesinin yapılmasını, olaya 

uygulanması gereken hukuk kuralının belirlenmesini ve sonuçta hukuki çözüme 

varmak yönlerinden tam bir yetkiye sahip olunmasını ifade etmektedir. Bu nedenle 

tüm bu yönleri bütünsel olarak karşılayan bir kavram olduğuna inandığımız “re’sen 

yargılama” ibaresinin tercih edilmesi doğru olur. Diğer yandan ispat konusuna ilişkin 

bu çalışmada, bu yetkinin “re’sen araştırma” boyutu üzerinde durulmuştur. 

Re'sen araştırma ilkesinin, yasakoyucu tarafından salt taraflar arasında 

silahların eşitliğinin sağlanması düşüncesiyle kabul edilmiş olduğunu 

düşünmemekteyiz. Zira yargıcın delilleri kendiliğinden araştırma yetkisi olmasaydı 

dahi ilgilinin elde edemediği delillerin idareden istenmesi söz konusu olabilirdi. 

Ayrıca re'sen araştırma yetkisi yargıcın yalnızca idareden değil, ilgili her yerden ve 

herkesten delil teminini mümkün kılan bir yetkidir. Nitekim İYUK 20’de kullanılan 

ibare “her çeşit incelemeyi yapma” şeklindedir. Diğer yandan, re'sen araştırma 

ilkesinin hukuksal dayanağı olan İYUK m.20'nin 1982 yılında yürürlüğe girdiği 

düşünüldüğünde, bu ilkeyi günümüzde idari yargılama ve vergi yargılaması alanında 

da temel ilke konumuna gelmiş olan adil yargılanma ilkesi ile birlikte 

değerlendirmek gerekmektedir. Diğer bir deyişle kabul nedeni olmasa da re'sen 

araştırmanın silahların eşitliği ilkesi bağlamında adil yargılamanın gerçekleşmesi 

aracı olarak ele alınması ve vergilendirme alanında taraflar arasında delillerin temini 

açısından güç dengesizliği bulunduğu hallerde güçsüz konumda olan taraf lehine 

kullanılması isabetli olacaktır. Bu konumda bulunan ise çoğunlukla vergi yükümlüsü 

olacaktır. 

İspat güçlüğü başlı başına ispat yükünü karşı tarafa yüklemeyi haklı kılan bir 

gerekçe değildir, ancak davanın taraflarından birinin davayı sırf iddia ettiği olayları 

ispat edememesi sebebiyle kaybetmesi usul hukukunun amaçlarından biri olan adil 

hüküm verme amacını sekteye uğratır. Bu amaca ulaşılmasında re’sen araştırma 

ilkesinin önemli işlevi olabilecektir. 

Re’sen araştırma maddi olayın araştırılması için gerekli delillerin temini ile 

ilgilidir. Bu bağlamda ilkenin, yalnızca “kamu düzenine ilişkin hususlar” ile ilgili 
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olmadığı düşüncemiz yanında, “usul hukukuna ilişkin hususlar” bakımından değil, 

ayrıca ve esasen “maddi olayların varlığının/yokluğunun tespiti” ile ilgili olarak 

yargı yerine yetki verdiği görüşündeyiz. Ayrıca yargı yerlerinin kendiliğinden 

yapacakları incelemeler idare tarafından yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunu 

tespit içindir. Çalışmamızın 2.bölümünde detaylı olarak incelediğimiz üzere 

kanımızca aksi yönde uygulamalar söz konusu olsa da yasanın idareye yüklediği 

ancak somut olayda idarenin yerine getirmediği görevleri “re’sen araştırma” adı 

altında yapmak idarenin yerine geçme anlamına gelir ve hukuka aykırılık içerir. 

Delil kurallarına aykırı olmadığı sürece re’sen araştırmanın “gereksiz” olduğu 

vb. gerekçelerle değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Zira yargıcın, re’sen 

araştırmanın sınırlarına uymak kaydıyla, gerçek mahiyet konusunda vicdani kanaate 

ulaşıncaya kadar delil araştırabileceğini kabul etmek gerekir. Ancak elbette re’sen 

araştırma yetkisini kullanımının yargılamanın makul sürede tamamlanmasını 

engelleyecek şekilde ölçüsüz olması tarafların “adil yargılanma hakkı” çerçevesinde 

tartışılabilecektir. Bu husus aynı zamanda Anayasa’nın 141’inci maddesinin 4’üncü 

fıkrasında düzenlenmiştir. Öte yandan "gerçeğin araştırılması" da usul ekonomisi 

gibi, hatta asıl amaç olduğuna göre daha çok gereklidir. Dolayısıyla çabukluk ve 

ucuzluk uğruna, gerçeğin araştırılmasından fedakârlık edilmemelidir. Bu bağlamda 

mahkemenin re’sen araştırma yetkisini sınırlamak yerine, delillerin büyük 

bölümünün vergi idaresinden temin edildiği dikkate alındığında, elektronik ortamda 

teminin sağlanması gibi daha uygun yollara başvurulması uygun olabilir. 

T.C. Anayasası’nın “yargı yolu” başlıklı 125’inci maddesinin dördüncü 

fıkrasına göre yargı yetkisi; idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi 

ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Re’sen 

araştırma ilkesi, idarenin kendi yetkisini kullanarak yapmış olduğu inceleme ve 

araştırmaya dayalı idari işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü için gerekli 

bilgi ve belgelerin davaya bakan yargı yerine sağlanması amacına yönelir. Yoksa bu 

ilke idarenin işleminin yerindeliğini sorgulama ve yargı organına idarenin yerine 

geçerek idari işlem tesis etme hakkını vermez. 
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Hangi durumlarda verilen kararın “idari işlem ya da eylem niteliğinde” 

olduğu konusunda öğretide ve Danıştay kararlarında birlik yoktur. Bizim görüşümüz, 

vergi mahkemesinin bizzat ya da bilirkişi vasıtasıyla takdir komisyonunun “yerine 

geçerek” matrahı belirlememesi, ancak takdir edilen matrahın hukuka uygun olup 

olmadığını tespit etmesi gerektiği yönündedir. Vergi mahkemesince idarece tahakkuk 

ettirilecek vergi matrahının belirlenmesinin hukuka uygunluk denetimini aşacağı 

düşüncesindeyiz. 

İdarenin dayandığı sebebin hukuka aykırı olması durumunda, yargıcın bu 

sebebin yerine, idarenin ileri sürmediği ama kendisi tarafından keşfedilen hukuka 

uygun bir sebebi kabul etmesi yani “sebep ikamesi”, idari yargılama bakımından 

kimi Danıştay kararlarında mümkün bulunmuştur. 

Kanımızca vergi yargılamasında sebep ikamesi, “idarenin yerine geçme” 

yasağı kapsamında olup, uyuşmazlık konusu idari işlem ya da eylem bakımından 

sebep ikame edilmesi mümkün olmamalıdır. Örneğin mahkemenin tarh işleminin 

hukuka aykırı olduğunu tespitle yetinmeyip, tarhiyatın sebebini ve konusunu 

değiştirmesi kanımızca “idarenin yerine geçme” anlamına gelmektedir.  

Re’sen araştırmanın diğer temel sınırları ise taleple bağlılık ve delil 

kurallarıdır. Yargıç hukukun öngördüğü delil kurallarına aykırı olarak delil temin 

edemeyecektir. Re’sen araştırma ilkesini sınırlayan delil kurallarına örnek olarak, 

bilirkişi incelemesine ilişkin kuralları değerlendirmek mümkündür. Gerçekten 

bilirkişiye başvurma, re’sen araştırma yöntemlerinden biri olmasına karşın, 

bilirkişiye başvurulabilecek haller belirli kurallarla sınırlanmıştır. Uygulamada ise 

Danıştay, özel ve teknik bilgi gerektiren durumları kararlarında belirleyerek, 

mahkemelerin bu konudaki takdir yetkisini denetleme eğilimindedir. 

Ayrıca çalışmamızın dördüncü bölümünde incelendiği üzere, adil yargılama 

ilkesi, tarafların delillere ulaşabilmelerini ve bunlar hakkında görüş bildirmelerini 

gerektirdiğinden, yargıcın kişisel bilgilerini kullanarak karar vermesi, bu açıdan da 

uygun değildir. Dolayısıyla yargıcın re’sen araştırma yetkisinin bir diğer sınırı özel 

olarak edindiği bilgilerdir. 
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Vergi hukukunda ispatı gereken olayın, yani ispatın konusunun, vergiyi 

doğuran olayın ve buna ilişkin işlemlerin gerçek niteliğinin/içeriğinin ortaya 

çıkarılması için ihtiyaç duyulan, bu yönde işlevi olan olaylar olduğunu tespit etmek 

mümkündür. Görüldüğü üzere, özel hukukta ispat edilmesi gereken olaylar çekişmeli 

olaylar iken, vergi hukukunda somut vergisel olay açısından önem taşıyan ve 

“gerçekliği şüpheli” olan olaylardır.  

Hukuk kurallarının, gerçek mahiyetin saptanması bakımından önem 

taşımayan ve gerçekliği konusunda şüphe bulunmayan olayların; bu bağlamda 

herkesçe bilinen olayların, kesinleşmiş yargı kararları ya da uzlaşma tutanaklarında 

yer alan maddi olayların ispatına ihtiyaç yoktur. 

Bir vergi ilişkisinin temelindeki maddi olay ve işlemlerin gerçekleşip 

gerçekleşmediği yönünde kanaat sahibi olacak mahkeme, yalnızca vergi mahkemesi 

değildir. Örneğin, bazı faturaların sahte olarak düzenlenip düzenlenmediğinin ceza 

mahkemesince, yükümlünün defter ve belgelerinin zayi olduğunun ticaret 

mahkemesince, inşa faaliyetlerinde hakedişe konu işlerle ilgili delillerin hukuk 

mahkemesince tespit edilmesi hallerinde vergilendirme açısından önem taşıyan 

maddi olay ve işlemlerin varlığına/yokluğuna ilişkin kanaate vergi yargıcı olmayan 

yargıçlar tarafından ulaşılmış olmaktadır. Bu kanaatin, kesin hüküm niteliği 

kazandıktan sonra vergi mahkemesi açısından da bağlayıcı olup olmadığı öğretide 

tartışmalıdır. Bu bağlamda önem taşıyan bir husus mahkeme kararının vergi 

yargısında ispat konusu olay bakımından temsil edici niteliği olup olmadığıdır. 

Çalışmamızda konuya ilişkin görüşlere ve yargı kararlarına yer verilmesi 

yanında, ceza mahkemesi kararları ve çekişmesiz yargı kararları bakımından ayrı bir 

inceleme yapılmıştır.  

Her ne kadar VUK m.367/son hükmü, vergi cezalarını uygulayacak makam 

ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığını belirtmekte ise de; ceza 

mahkemeleri ile vergi mahkemeleri kararları arasındaki etkileşimle ilgili olmayıp, 

ceza mahkemeleri ile vergi idaresi arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Ceza 

mahkemesince verilecek kararın vergi yargılamasına etkisi ise kararın gerekçesine 
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bağlı olarak değişebilecektir. Sonuç olarak, ceza yargılamasında verilmiş ve kesin 

hüküm haline gelmiş kararlara konu olaylar da belirttiğimiz sınırlar dâhilinde diğer 

yargı kararlarına konu olaylarla birlikte, taraflarca ayrıca ispatlanması gerekmeyen 

olaylar arasında yer almalıdır.  

Diğer yandan, ceza yargılaması mahkûmiyet ile sonuçlanıp kesinleştiğinde bu 

kişinin aynı zaman diliminde işlenmiş aynı eylem nedeniyle tekrar yargılanması ya 

da cezalandırılması, tezimizde belirttiğimiz İHAM kararları uyarınca hukuk devleti 

ilkesinin alt ilkelerinden ve temel hak ve özgürlüklerden biri olan “ne bis in idem” 

ilkesine aykırılık taşıyacaktır.  

Bu bağlamda tartışılan bir diğer konu ise çekişmesiz yargı kararlarına konu 

olmuş olayların da, vergi yargısı nezdinde aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağıdır. Adli 

yargı mercilerince verilen “zayi kararı/belgesi” Danıştay kararlarında “takdiri delil” 

olarak nitelendirilmektedir. Bunun nedeni zayi kararlarının çekişmesiz yargılama 

sonucunda bir durumu, yargı yeri aracılığıyla ve tespiti istenen şekliyle saptaması 

olarak gösterilmiştir. Bu nedenle zayi kararının varlığına rağmen, vergi mahkemesi 

mücbir sebebin varlığı iddiasını yeniden değerlendirebilmektedir. 

Kanımızca zayi kararının varlığı halinde, vergi mahkemesi karara konu olan 

maddi olayların varlığını kabul etmeliyse de söz konusu maddi olayın/olayların 

“mücbir sebep” olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğini inceleyebilecektir. Bu 

bağlamda mahkemenin mücbir sebep iddiasının güvenilirliğini de değerlendirmesi 

mümkündür.  

İspat konusuna tarihsel açıdan yaklaşıldığında, Türk Vergi Hukuku’nda 1980 

sonrasında çıkarılan ve 2365 Sayılı Kanun’un da içinde yer aldığı yasaların genel 

eğiliminin vergi idaresini güçlendirmek, yetkilerini genişletmek ve yükümlüleri daha 

etkin olarak denetlemek olduğu görülür. Söz konusu Kanun ile VUK’un 3’üncü 

maddesinde yapılan düzenlemelere ilişkin gerekçede; yükümlülerin yasaların 

hoşgörülü olanaklarından yararlandıkları, vergiye bağlı gelir ve işlemlerini 

gizledikleri, vergi idaresi ve vergi yargısının konuyu kavramakta güçlüklerle 
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karşılaştıkları belirtilmiştir. Bu açıklamaya göre yükümlüler hakkında gizli bir “vergi 

kaçırma/vergi hukukunu kötüye kullanma” varsayımı yüklenmektedir.  

Yukarıdaki gerekçe, kanımızca yasa kuralının yorumlanması faaliyetini 

aşmakta, kuralın getirildiği tarihte gerçekleşen olay ve durumlara uydurulmasını 

amaçlamaktadır. Dolayısıyla söz konusu gerekçe ile yapılan faaliyetin yorum değil, 

kıyas olduğunu düşünmekteyiz. Oysa verginin yasallığı ilkesinin egemen olduğu 

vergi hukukunda, kıyasa yer yoktur. Tezimizde kapsamlı olarak belirttiğimiz 

nedenlerle, söz konusu gerekçeyi isabetli bulmamaktayız. Buna karşın kimi Danıştay 

kararlarında bu gerekçeye dayanılarak karar verildiğini saptamaktayız. 

Bir görüş, VUK m. 3-B düzenlemesinin yalnızca vergilendirme aşamasına ait 

olduğunu, yargılama aşamasında uygulanamayacağını belirtmekte, bunun nedenini 

VUK’un bir yargılama usulü yasası değil, bir idari usul yasası olması olarak ortaya 

koymaktadır.  

Bu bağlamda İYUK 31’de yer alan atfın, VUK 379 ila 412’inci maddeleri 

arasındaki hükümleri kapsadığı ileri sürülmektedir. Bu hükümler vergi itiraz ve 

temyiz komisyonlarına ilişkin hükümler olup, yapılan atıfla VUK’un vergi 

uyuşmazlıklarının çözümünde oynadığı rolün son bulması amaçlanmıştır.  

Kanımızca VUK’un 3’üncü maddesi yargılama aşamasında da “evleviyetle” 

geçerlidir. Zira İYUK’un 31’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, İYUK ve 

HMK’ya atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarının 

çözümünde VUK’un ilgili hükümleri uygulanır. VUK’un 3’üncü maddesi, vergi 

hukukunda ispat, nitelendirme ve yorum ile ilgili olup vergi uyuşmazlıklarının 

çözümüyle doğrudan ilgili bir maddedir. Bu görüşümüzün önemli bir dayanağı, söz 

konusu maddede “yeminin” ispat aracı olarak kullanılamayacağının belirtilmiş 

olmasıdır. Yemin, esasen yargılama sırasında başvurulan bir delil türü olduğundan, 

bu delil türüne ilişkin hüküm içeren söz konusu maddenin, “yargılama” ile ilgili 

bulunduğu açıktır.  
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Vergi hukukunun anayasal temeli ve hukuk devleti ilkesinin vergi hukukuna 

yansıması olan verginin yasallığı ilkesi; vergiye ilişkin temel öğelerin, usul ve 

yöntemlerin yasa ile düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Ancak yasal düzenlemenin 

varlığı yeterli olmayıp, bu düzenlemenin niteliksel olarak da ilkeyi karşılaması 

gerekir. Zira bu ilke, “şekli anlamda” yasa ile düzenlemenin ötesinde, özellikle 

kişilere maddi ya da manevi yük getiren kuralların öngörülebilir, ulaşılabilir ve 

anlaşılabilir biçimde yasalarda düzenlenmesi gereğini gütmektedir. İspat ve delil 

sistemine ilişkin kurallar da vergi yükümlüleri açısından “yükümlendirici” özellik 

taşıyan kurallardır. Örneğin hangi delillerin ne kadar süreyle saklanması ve ne zaman 

sunulması gerektiğine ilişkin kurallar “yükümlendirici” niteliktedir.  İspata ilişkin 

düzenlemelerin bir diğer önemli yönü, kişilerin hak arama özgürlüğü ve adil 

yargılanma hakları gibi temel hak ve özgürlükleri ile yakından ilişkili olmasıdır. 

Dolayısıyla bu temel kuralların açık, yalın, anlaşılır nitelikte olmaları ve yasayla 

düzenlenmeleri önem taşımaktadır. 

Mevcut durumda Türk Vergi Hukuku’nda ispata ilişkin kurallar üç ayrı 

yasada düzenlenmiştir.  Hükümlerin bir kısmı VUK’da, bir kısmı İYUK’da, diğer bir 

kısmı ise HMK’dadır. Sadece bu durum bile vergi hukukunda ispatın düzenli bir 

sisteme sahip olmadığını göstermektedir. Bir olayın hangi delillerle ispat edileceğine 

ya da edilemeyeceğine ilişkin hükümler VUK’da düzenlenmiştir.  Kısaca bir delilin 

hukuka uygun olup olmadığı VUK’a göre belirlenir. VUK, genel ispat yükü ve ispat 

ölçüsü kurallarına, ispat hakkına (VUK m.3) ve ispat hakkına ilişkin güvencelere 

(VUK m.378 vb.), delil kurallarına (VUK m.29, 30) ilişkin hükümler içermektedir. 

Oysa örneğin 6100 Sayılı HMK’da ispat ve delillere ilişkin hükümler bir arada 

toplanmış, "İspat ve Deliller" kısmı, 187.maddeden başlayan, "Hüküm ve Davaya 

Son Veren Taraf İşlemleri" başlıklı beşinci kısma kadar devam eden en uzun kısım 

olarak Yasa’da yerini almıştır. 

VUK yanında İYUK da ispat hukukunu ilgilendiren hükümler taşıdığından; 

birbiriyle çelişen, tutarsız hükümlerin yarattığı karmaşık bir yapının varlığı, en temel 

hususlar açısından dahi ortaya çıkmaktadır. VUK delil serbestîsi, re’sen araştırma ve 

ekonomik yaklaşım ilkelerini düzenlemişken, İYUK’da hem yazılılık ilkesinin hem 
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de re’sen araştırma ilkesi ile birlikte –belli durumlarda talep halinde zorunlu olmak 

üzere- duruşma yapılabileceğinin kabul edilmesi; duruşma yapılması mümkün 

olabilse dahi, duruşma tutanağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmaması, duruşma 

sırasında tanık dinlenmesinin mümkün olmaması, diğer yandan VUK’un mükerrer 

378’inci maddesi gereğince inceleme elemanı ve yükümlünün mali müşavirinin ve 

muhasebecisinin dinlenebilmesi birbiriyle çelişen kurallara verilebilecek örneklerdir. 

Kanımızca, vergi hukukunun idare hukukundan bağımsız bir hukuk dalı 

olması ve özellikle ispat hukuku açısından ayırıcı yönlerinin bulunması nedeniyle 

vergi hukukunda ispatın ayrı bir vergi yargılaması yasasında düzenlenmesi en uygun 

çözüm olacaktır. Buna karşın mevcut düzende en azından farklı yasalara dağılmış 

düzenlemelerin tek bir yasada toplanmasının gerekli olduğu görüşündeyiz. Öte 

yandan, diğer hukuk disiplinlerinde olduğu ölçüde ayrıntılı düzenleme yapılmasının 

daha esnek bir yapıya sahip olması gereken vergi yargısı için isabetli olmayacağı, 

temel kurallar belirlendikten sonra yargıya içtihat yaratma olanağı verilmesinin daha 

uygun olacağı görüşüne katılmaktayız. 

Türk hukukunda ispata ilişkin kuralların yasalar dışında, Danıştay 

kararlarında da belirlendiğini tespit etmek mümkündür. Vergi hukukunda delil 

serbestîsi ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkeleri benimsendiğinden, hangi 

nitelikteki delillerin kabul edileceği ve ispat yükünün nasıl paylaştırılacağı 

konusundaki sınırlar Danıştay’ın çeşitli kararlarıyla çizilmiştir. Vergi yargısında 

tanık dinlenmemesi yönündeki uygulama, ihbarnamenin gerekli yasal unsurları 

taşımamasının ihbarnamenin geçerliliğine etkisi, ispat yükünün paylaştırılması, 

vergilendirme aşamasında ibraz edilmeyen defter ve belgelerin yargılama sırasında 

sunulması, usule ilişkin aykırılıkların tarhiyatın geçerliliğine etkisi gibi konularda 

Danıştay’ın içtihat hukuku oluşturma çabası görülmektedir. Ancak söz konusu 

içtihatların bir kısmı, ispat hukukunun yasalarda düzenlenen genel kurallarına 

uygunluğu yanında, kendi içinde tutarlılığı bakımından ciddi eleştirilere açıktır. 

Tespit ettiğimiz sorunlar ve somut eleştirilerimiz ilgili başlıklar altında sunulmuştur. 
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Türk vergi hukukunda ispat ve delil sistemine ilişkin temel kurallar, yasalar 

yanında, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler gibi kaynaklarla da düzenlenmektedir. 

Vergi yükümlüsünün en temel haklarından olan ispat hakkını etkin bir biçimde 

kullanabilmesi, öncelikle ispat ve delil sistemine ilişkin kurallara kolaylıkla 

erişebilmesini ve bu kuralların açık bir biçimde öngörülebilmesini gerektirir. Bu 

nedenle ispata ilişkin temel kuralların yasalarda düzenlenmesi, diğer kaynaklara ise 

bu kuralların açıklanması amacıyla “yardımcı kaynak” olarak başvurulması gerektiği 

inancındayız. Diğer bir deyişle kanımızca ispata ilişkin yeni kuralların yalnızca 

yasalarla getirilmesi gerekmektedir. 

Re’sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu vergi hukukunda iddia yükü, ispat 

yükü, delil gösterme yükü ve savunma yükü kavramlarının yer bulup bulmadığına 

ilişkin olarak ilgili görüşler ve uygulama değerlendirildikten sonra şahsi görüşlerimiz 

ileri sürülmüştür. 

Vergi yargılaması bakımından, iddia yükünü kimin taşıdığını söylemek için, 

öncelikle yargılamada iddia ve savunma taraflarının belirlenmesi gerekir. Gerçekten, 

her ne kadar Yasa’da (İYUK m.24/b, 27/3) ve yargı kararlarında genellikle davacı 

olan vergi yükümlüsü iddia tarafı, genellikle davalı olan vergi idaresi savunma tarafı 

olarak anılmaktaysa da aslında bu durumun tersinin geçerli olduğu görüşündeyiz. 

Roma hukukunda temelini bulan ve “actori” terimiyle ifade edilen, “iddia 

sahibi” her zaman davayı açan taraf olmak zorunda değildir. Vergi yargılamasında 

iddia sahibi, kanımızca uyuşmazlık konusu idari işlemi ya da eylemi yürüten, vergi 

idaresidir. Vergi yükümlüsü ise bu işlemle/eylemle ortaya konulan iddiaya “karşı 

iddia” ileri sürmektedir. Diğer bir deyişle vergi yükümlüsü yargılamada “savunma” 

tarafıdır.  

Bu durumda vergi yargılamasında iddia yükü, iddia makamı olan “vergi 

idaresinin” üzerinde bulunmaktadır. Nitekim İYUK’un 16’ıncı maddesinin 5’inci 

fıkrası uyarınca, idarenin davaya ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneğini 

savunması (bize göre iddiaları) ile birlikte, Danıştay veya ilgili mahkeme 

başkanlığına göndermesi gerekir.  
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Vergi yükümlüsü ise savunma tarafı olduğundan, onun “savunma hakkından” 

bahsedilmelidir. Savunma esas olarak bir hak olduğu için, hakkın kullanılması o hak 

sahibinin iradesine bırakılmıştır. Ancak yukarıda belirttiğimiz üzere yargıç 

yargılamaya yeni olaylar dâhil edemeyeceğinden, yükümlü de dava konusu işlemin 

hukuka aykırılığına ya da dava konusu eylemden zarar gördüğüne ilişkin 

savunmasını yapmalıdır. Nitekim İYUK’un 3’üncü maddesinin 2’inci bendinin (b) 

fıkrasında dava dilekçesinde, davanın konu ve sebeplerinin belirtilmesi gerektiği 

hükme bağlanmıştır. Bu durumda yükümlünün davasının reddedilmemesi için, idari 

işleme/eyleme “karşı iddiada” bulunma yükü anlamında bir “savunma yükü” 

bulunduğu söylenebilir.  

İYUK m.20 gereğince, idare sebep olarak ileri sürdüğü olayların maddi 

varlığına ilişkin delil göstermek zorundadır. 20’inci maddenin 3’üncü fıkrasında yer 

alan istisnai durumların varlığı halinde ise söz konusu bilgi ve belgelerin idari yargı 

organlarına verilmesi zorunlu değildir. Ancak idarenin bu şekilde göstermekten 

kaçındığı sebeplere dayanılarak dava konusu işlemin hukuka uygun olduğuna karar 

verilemez.  Zira söz konusu hüküm uyarınca “verilmeyen bilgi ve belgelere 

dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilmez”. Sonuç olarak, idarenin 

maddi varlığına ilişkin delil göstermediği bir sebebe dayanarak mahkeme dava 

konusu işlemin hukuka uygun olduğuna karar veremeyecektir. 

Türk vergi hukuku öğretisinde ispat yükünün paylaştırılması bakımından, 

TMK’nın 6’ıncı maddesinin, dolayısıyla norm kuramının vergi hukukunda da 

uygulanacağı yönünde bir genel kabul vardır.  

Kanımızca vergi yasalarında TMK’nın bu maddesine herhangi bir atıf 

bulunmamasına karşın bu sonuca ulaşmak verginin yasallığı ilkesine aykırı düşer. 

TMK’nın söz konusu maddesinin, yalnızca özel hukuktan kaynaklanan 

uyuşmazlıklar açısından geçerli olmadığı, yargılama hukukunun temel ilkelerinden 

olduğu ve bu nedenle her yargılama disiplini açısından geçerli olduğu kabul edilirse 

ilgili maddenin neden TMK’da ve HMK’da ayrıca düzenlenmesine gereksinim 

duyulduğu sorusu yanıtsız kalmaktadır. 
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Diğer yandan, öğretideki genel kabule uygun olarak bu kuramın vergi 

hukukunda geçerli olduğu kabul edilirse, yukarıda belirttiğimiz üzere, vergi 

yükümlüsü davacı olduğundan, ispat yükünün kendisine düştüğünü söylemek doğru 

olmayacaktır. Bu kuram tek başına kabul edilirse; vergiyi doğuran ya da vergi 

borcunu arttıran koşul olaylara ilişkin ispat yükü vergi idaresinde, vergi borcunu 

azaltan ya da ortadan kaldıran koşul olaylara ilişkin ispat yükü vergi yükümlüsünde 

olacaktır.  

Buna karşın bizim görüşümüz, normdan yararlanma kuramının esasen vergi 

hukukunun kamusal niteliğiyle bağdaşmadığı yönündedir. Zira eşitler arası ilişkileri 

düzenleyen özel hukuktan farklı olarak, vergi hukukunda normlar tarafların yararına 

değil, kamu yararına yönelmektedir. Örneğin vergi idaresi, yükümlünün transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç elde ettiğini ileri sürdüğünde, kendi yararına 

sonuç doğuracak bir hak iddiasında bulunmamaktadır. Bunun yanında vergi idaresi 

yalnızca “hazine yararına” değil, vergi yükümlüsü yararına olan hususları da tespit 

etmekle yükümlüdür. Aynı gerekçeyle yargıç, taraflar ileri sürmese de tarafların 

iddialarına dayanak olabilecek hususları kendiliğinden araştırmaktadır. Zira amaç, 

tarafların yararının değil, kamu yararının sağlanmasıdır.  

İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesinden yararlandığı, dolayısıyla ispat 

yükünün idareye yüklenemeyeceği de bir görüş olarak ileri sürülebilir. Zira idari 

işlemlerin hukuka uygunluk karinesinin işlemin hem yasal dayanağı olduğu hem de 

hukuka uygun olduğu varsayımlarını birlikte içerdiği kabul edilmektedir. 

Nitekim idari yargıda idari işlemler bakımından bu görüş ortaya konulmuştur. 

Diğer bir deyişle idari işlemlerin hukuka uygunluğu karinesi ile ispat yükünün 

etkileşimi, çalışmamızda yer verdiğimiz bir kararda, idari yargıda tartışılmıştır. Diğer 

yandan, tespit edebildiğimiz kadarıyla bu tartışma vergi yargısında ya da vergi 

hukuku öğretisinde yapılmamıştır. 

İdari işlemlerin hukuka uygunluk karinesi gereğince işlemin hukuka 

aykırılığını ispat yükünün davacıya yüklenmesi gerektiği kabul edildiğinde, bu 

açıdan vergi davalarının idari davalardan farklı yönleri bulunduğu belirtilmelidir. 
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Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh 

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

cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur (İYUK 

m.27/3). Ayrıca bir talepte bulunulması ve mahkemenin bu yönde bir karar 

vermesine gerek yoktur. 

Dolayısıyla vergi uyuşmazlıklarına karşı dava açılması halinde verginin tarhı 

ve cezanın kesilmesi işleminin hukuka aykırı olduğunu ispat yükünün vergi 

yükümlüsünde olduğu söylenemeyecektir. Aksine aynı sebeple, açılan davayla 

yürütmesi duran, dolayısıyla hukuka uygunluk karinesi davanın açılmasıyla ortadan 

kalkan işlemin hukuka uygun olduğunu vergi idaresi ispat etmelidir.  

Diğer yandan, vergi yargılamasında yürütmenin talep edilmesine gerek 

bulunulmaksızın kendiliğinden durmadığı haller de düzenlenmiştir.  

Örneğin, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tarh edilen vergiye 

karşı açılan davalar, ödeme emrine karşı açılan davalar, kendiliğinden yürütmeyi 

durdurmamaktadır. Ancak bu işlemlere karşı açılan davalarda talep üzerine idari 

işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinde, ispat yükü vergi idaresinde 

olacaktır. Zira bu durumda işlemin hukuka uygunluğu karinesi yine askıya alınmış, 

aksine işlemin “açıkça hukuka aykırı olduğu” kabul edilmiş olmaktadır. Bu durumda 

işlemin hukuka uygunluğunun vergi idaresince ispatlanması gerekecektir. 

Türk vergi hukukunda ispat yükünün belirlenmesinde kanımızca Alman vergi 

hukukunda da uygulanma alanı bulan “sorumluluk alanı kuramı” ve “hayatın olağan 

akışı ölçütü” uygulanmalıdır. VUK’un 3’üncü maddesinin B bendinde ispat yüküne 

ilişkin genel kuralları tespit etmek mümkündür.  

Yukarıda belirttiğimiz üzere gerçekliği şüpheli vergisel olayları re’sen 

araştırması ve gerçek mahiyetini saptaması gereken, vergi idaresidir. İdarenin hukuka 

uygun olarak, gerekli ve yeterli araştırmayı yapmaması nedeniyle bu belirsizliğin 

sonucuna, kural olarak, vergi idaresi katlanmalıdır. Diğer yandan, idari aşamada 

yükümlünün işbirliği ödevini yerine getirmemiş olması ispat ölçüsünü düşürecektir. 
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 “Sorumluluk alanı” kuramı gereğince, ispatı gereken olayın yükümlünün 

“sorumluluk alanı” içerisinde yer alan bir olay olması halinde ise ispat yükü 

yükümlüye düşer. Örneğin, beyannamesini ihtirazi kayıtla veren ve beyanına göre 

tarh edilen vergiyi dava konusu yapan yükümlü, vergisel durumun gerçek 

mahiyetinin beyan ettiği durumdan farklı olduğu iddiasıyla dava açmış durumda 

olduğundan, iddiasını ispat etmek yükü altındadır.  

Diğer yandan, VUK’un 3’üncü maddesinde belirlenen yasal karine gereğince, 

iktisadi, ticari ve ekonomik icaplara ya da normal ve mutad duruma aykırı bir iddiayı 

ileri sürenin ispat yüküne sahip olduğu belirtilerek; söz konusu durumlar açısından, 

tamamlayıcı bir ölçüt olarak “hayatın olağan akışı ölçütü” benimsenmiş durumdadır. 

İspat yükü kurallarına ancak yargı yerince re’sen yapılması gereken tüm 

araştırmaların sonucunda halen bir belirsizliğin var olduğu durumlarda başvurulması 

söz konusudur. Başka bir deyişle ispat yükü kuralları yargıcın elindeki yetkiyi 

kullanma gerekliliğine engel olmamalıdır. Önemli olan re’sen araştırma ilkesi ile 

ispat yükü kurallarının doğru zamanda ve doğru şekilde uygulanmasıdır. 

Çalışmamızda gerekçelerini ve örneklerini sunduğumuz üzere, Türk vergi 

yargılamasında bu dengenin her zaman tam olarak kurulamadığı kanaatine 

ulaşılmaktadır. 

Bu kararlardan bir kısmı, vergi idaresinin eksik araştırma yaptığı hallerde 

tarhiyatın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi yönündedir. Aksi yöndeki 

Danıştay kararlarına göre, re’sen araştırma ilkesi, idari işlemin hukuka aykırılığının 

ya da hukuka uygunluğunun tespit edilmesini sağlamak için verilmiş araştırma ve 

inceleme yetkisi olup, bu yetkinin idari işlemdeki eksikliklerin tamamlanarak vergi 

tarhiyatının düzeltilmesi için kullanılabilmesi mümkün değildir.  

Bir diğer çelişkili durum da, söz konusu kararlarında vergi mahkemesinin 

re’sen araştırma yetkisinin bu derece kapsamlı olduğunu belirten Danıştay’ın, vergi 

yükümlüsünün vergilendirme aşamasında, inceleme sırasında sunmadığı; yargılama 

aşamasında mahkemeye ibraz ettiği defter ve belgelerin vergi mahkemesince 
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incelenmesini “idarenin yerine geçme” olarak nitelendirerek bu yöndeki kararları 

bozabilmesidir. 

Danıştay’ın bu konuya ilişkin çeşitli kararlarında birbirinden farklı 

yaklaşımlarda bulunduğu görülmektedir. Bazı kararlarında söz konusu defter ve 

belgelerin vergi idaresince incelenmesinin sağlanmasına yönelik kararları “idari 

işlem niteliğinde yargı kararı” olarak nitelendirmiş, re’sen araştırma yetkisinin 

aşıldığı gerekçesiyle kararı bozmuştur. Bu kararlara göre, mahkeme kanalıyla idareye 

ikinci bir işlem tesis etme zorunluluğu getirilmesi, diğer bir ifadeyle, yargı 

aşamasında ve yargı öncülüğünde davalı idare ajanlarına dava konusu işlem 

hakkında inceleme yaptırılması, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun 

denetiminin yapılmasına aykırılık teşkil etmektedir.  

Diğer bazı kararlarında ise “idari işlem niteliğinde yargı kararı” olarak 

görülen,  vergi mahkemesince defter ve belgelerin incelenmesi için re’sen bilirkişiye 

başvurulması ve bu rapora dayanılarak karar verilmesi olmuştur. 

Re’sen araştırma görevinin sınırları açısından içtihatlarda var olan çelişkinin 

adil yargılama ilkesine aykırılığını vurgulamak istiyoruz. Şöyle ki, şayet re’sen 

araştırma ilkesinin, yargılama aşamasında mutlak biçimde kullanılması gerektiği 

kabul edilirse, bu durumda bu yetkinin idare lehine değil, silahların eşitliği ilkesine 

uygun olarak kullanılması gerekir. Yani, vergi mahkemesinin re’sen araştırma 

yetkisinin idarenin eksik bıraktığı incelemeleri tamamlamasını gerektirdiği, ancak 

yükümlünün vergilendirme sürecinde ibraz etmediği defter ve belgelerin 

incelenmesini gerekli kılmadığı kabul edilemez. 

Re’sen araştırma ilkesinin hukukilik denetimi ile sınırlı olduğu kabul edilirse, 

mahkemenin idarenin yerine geçerek eksik araştırmayı yargılama aşamasında 

tamamlaması kabul edilmemelidir. Kanımızca, bu konuda Anayasa’da ve İYUK’taki 

hükümler açıktır ve yok sayılamaz; re’sen araştırma ilkesi yerindelik denetimi ve 

idarenin yerine geçme yasakları ile sınırlıdır. Somut olayda idare tarafından 

araştırılması gereken olayların mahkemece araştırılması, diğer bir deyişle idarenin 

eksik bıraktığı hususların tamamlanması “idarenin yerine geçme” anlamına gelir ve 
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re’sen araştırmanın kapsamını aşar. Yapılan araştırma, vergi idaresinin idari aşamada 

yaptığı araştırmanın hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesi için gereken 

verilere yönelik olmalıdır.  

Aksi yöndeki kabul, vergi idaresinin ispat yükünün varlığını işlevsiz kılarak, 

daha önce söylediğimiz gibi vergi idaresini idari aşamada gevşek ve özensiz 

davranmaya yönlendirme gibi tehlikeli bir olasılığa yol açabilir. Zira bu durumda, 

idarenin eksik yaptığı araştırma -şayet vergi yükümlüsü hak arama özgürlüğünü 

kullanır ve vergisel işlem uyuşmazlık konusu olursa- mahkeme tarafından 

tamamlanacaktır. 

Öte yandan, yargılama sırasında ortaya çıkmış ve uyuşmazlığın çözümü 

açısından hukuksal değer taşıyan delillerin mahkemece incelenmemesi de 

mahkemenin “eksik inceleme” yaptığı anlamına gelir. Buradaki denge; mahkemenin 

gerekli delilleri, uyuşmazlık konusu işlemin hukuka uygun olup olmadığının 

denetlenmesi ile sınırlı olarak incelemesi ile çözümlenebilecektir.  

Yargılama sırasında ortaya çıkmış bir delilin, sonradan ortaya çıkmış 

olmasının idarenin eksik incelemesinden kaynaklanmadığı anlaşılmışsa, kanımızca 

bu delilin mahkemece incelenmesi “idarenin yerine geçme” anlamına gelmeyecektir. 

Zira bu durumda idarenin eksik incelemesinin tamamlanması söz konusu değildir.  

Bizim görüşümüz, hukuka uygunluk denetimi kapsamında gerekli re’sen 

araştırmanın mahkemece yapılması; bu bağlamda özellikle yükümlünün ispat 

hakkının yerine getirilmesinin sağlanması, idari aşamada vergi idaresince 

yükümlünün lehine ya da aleyhine eksik araştırma ya da hatalar yapılması 

durumunda, yargılama aşamasında idarenin ispat yükünü yerine getirmediği 

gerekçesiyle idari işlemin iptal edilmesi gerektiği yönündedir. 

Yargı yerini idarenin açıklarını kapatacak bir üst organ benzeri bir konuma 

getiren söz konusu kararların bir hukuk devletinde kabul edilebilir olmadığı 

görüşündeyiz. 
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Tezimizde ileri sürdüğümüz bir diğer görüş, aksinin iddia ve ispatının 

mümkün olmadığı kesin yasal karinelerin, “gerçek mahiyetin” belirlenmesinin ve 

delil serbestliğinin esas olduğu vergi hukukunun bu nitelikleriyle bağdaşmamasıdır. 

Üstelik kesin yasal karineler, vergi yükümlüsünün ispat ve savunma hakkını da 

ortadan kaldırmaktadır. 

Buna karşın, vergi hukukunda düzenlenen bazı karinelerin kesin mi yoksa adi 

nitelikte mi olduğu konusunda Danıştay kararlarında ve öğretide farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır.  

Vergi cezalarının dava konusu olması halinde ise, ceza muhatabı lehine 

suçsuzluk karinesi söz konusu olduğundan, ceza muhatabının vergi cezalarına tabi 

tutulan fiili işlemediğini ispat yükü aksi belirtilmedikçe kural olarak 

bulunmamaktadır.  

Vergi hukuku açısından söz konusu anayasal kurala aykırı olduğuna 

inandığımız yasa kurallarından biri, VUK’un 5’inci maddesinde, vergi 

mahremiyetinin istisnaları arasında yer alan “sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla belirlenen” 

kişiler bakımından söz konusudur. Hakkında ceza yargılaması süreci 

tamamlanmadan, sadece idari bir tespite dayanılarak yapılacak suç bildirimine ilişkin 

bu istisna hükmü, Anayasa’nın diğer çeşitli maddeleri yanında, suçsuzluk karinesine 

de aykırılık taşımaktadır. 

Danıştay, VUK’un 344’üncü maddesinde, 359’uncu maddesinde yer alan 

fiillerin varlığı halinde üç kat vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için, bu fiillerin kasten 

işlenmiş olmasının şart olduğu, kastın varlığının ispat yükünün iddia edene ait 

olduğu, ancak fiillerin işlendiğine yönelik tespitin kastın varlığının kabulü için 

gerekli ve yeterli olduğu yani yasa maddesinde kastın varlığına ilişkin bir yasal 

karinenin bulunduğu belirtmektedir. Bu durumda mevcut uygulamaya göre, söz 

konusu fiillerin kasten işlenmediğini ispat yükü ceza muhatabındadır.  
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“Suç ve kabahatler” bakımından kast/kusur karinesi kabul edilmesinin 

“suçsuzluk karinesine” aykırı olup olmadığı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi karar 

örnekleri bağlamında ayrıca tartışılmıştır. Bu noktada kısaca özetlemek gerekirse; 

İHAM kararlarına göre, vergi cezaları bakımından karine getirilmesi tek başına 

suçsuzluk karinesi ve Sözleşme’ye aykırı görülmemekle birlikte, karine ile 

yükümlünün savunma hakkı arasında adil bir denge kurulması önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda yükümlünün aşılamaz bir ispat yüküne tabi tutulmaması, vergi cezasına 

ilişkin etkili yargısal denetimin sağlanması ve yükümlüye etkili ispat hakkının 

tanınması şarttır. 

Karşılaştırmalı hukukta özellikle hakkın kötüye kullanılması hallerinde, 

uluslar arası işlemlerin varlığı halinde, ispat yükünün vergi yükümlüsüne yüklendiği 

ya da delil gösterme yükü, çeşitli belgelendirme zorunlulukları getirilmesi gibi 

yollarla artırıldığı anlaşılmaktadır. Vergi cezaları bakımından ispat yükü ise 

genellikle vergi idaresine düşmektedir. 

İspat ölçüsü açısından diğer hukuk disiplinlerinde kullanılan ayrıma sadık 

kalarak, vergi hukukunda ispat ölçüsünün kural olarak “tam kanaat” olduğu 

sonucuna varılmıştır. Tam kanaatin ne zaman söz konusu olacağı sorusunun cevabını 

ise Anayasa’nın 38’inci maddesi vermektedir: “Hakimler, görevlerinde 

bağımsızdırlar, Anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 

hüküm verirler.” Bu durumda ispat ölçüsü “tam vicdani kanaat” olarak 

belirlenebilecektir. 

Danıştay kararlarında da sıklıkla, varsayım ve kanaatlerin değil, gerçek 

durumun vergilemeye esas alınacağı ve incelemenin de bu amaca yönelik olmasının 

gerekeceği öngörülmüştür. Özellikle belgelerin “sahteliği” gibi ceza hukukuna temas 

eden olgular bakımından ispat ölçüsü, “şüpheye yer bırakmayacak ispat” olarak 

nitelendirilmiştir. 

Danıştay, bir kararında mücbir sebebin “kesin olarak” ispat edilmesi 

gerektiğini belirterek, ispat ölçüsünü yükseltmeye çalışmıştır. Ancak kanımızca 

“kesin olarak” vergi yükümlüsünün ispat hakkını zedelemeye müsait, muğlak bir 
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kavramdır. İspat yükünün aşılamaz biçimde yüksek oluşu, vergi yükümlüsünün ispat 

hakkını ortadan kaldırabilecektir.  

Diğer yandan, kanımızca vergi hukukunda idari aşamada ayrı, yargılama 

aşamasında ayrı ispat ölçüsü bulunamaz. Zira “yargı, idari işlemin hukuka 

uygunluğunu denetlerken örneğin eminlik derecesinde bir ihtimalle ispatı arıyorsa, 

idari işlemin hukuka uygunluk şartı bu demektir. Başka bir deyişle VUK’un 3’üncü 

maddesi gereğince vergilendirme sürecinde de “gerçek mahiyetin” ispatı 

arandığından, kanımızca, vergilendirme sürecinde de yasanın yaklaşık ispatı açıkça 

aradığı haller dışında, kural ispat ölçüsü tam kanaattir. İdarenin işlemi salt bir şüphe 

sebebine değil somut ve yeterli deliller nedeniyle oluşmuş tam bir kanaate 

dayanmalıdır. Ancak elbette Anayasa’da yargıçlar için belirlenen “vicdani kanaat” 

ölçüsü, vergi idaresi açısından geçerli değildir.  

Yasa, ispat ölçüsünü özel olarak belirleyebilir. Örneğin yapılan 

değişikliklerden sonra mevcut durumda arama bakımından ispat ölçüsü CMK m.116 

gereğince mevcut durumda “makul şüphe”dir. Yasanın ispat ölçüsünü düşürdüğü 

ayrıksı hallere örnek olarak AATUHK m.13 verilebilir. Maddede yazılı durumlardan 

birinin varlığı halinde ihtiyati haciz kararı alınabilmektedir. Bu nedenle, uyuşmazlık 

halinde, idarece dayanılan sebebin varlığının, idarece kanıtlanması gerekmektedir. 

Bu sebeplerden bazıları açısından yasa, ispat ölçüsünü düşürmüştür. Örneğin, 

“borçlunun kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalinin 

bulunması” ihtiyati haciz kararının alınması için yeterli sayılmıştır. Danıştay söz 

konusu hallerin somut delillerle kanıtlanmasının gerekli olmadığına, ihtimalin 

bulunmasının yeterli olduğuna karar vermiştir. Kanımızca burada ispat ölçüsü 

düşürülmüş olsa dahi, halen delil gösterme yükü idarenin üzerindedir. Dolayısıyla 

idare, borçlunun kaçma, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapma ihtimalinin 

varlığını gösteren olayları ortaya koymak durumundadır. 

Karşılaştırmalı vergi hukukunda ispat ölçüsü vergi yükümlüsü açısından, 

vergilendirme aşamasında ve yargılama aşamasında farklı belirlenebilmektedir. 

Örneğin yükümlünün vergilendirme aşamasında açık ve inandırıcı delil (clear and 
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convincing evidence) sunması gerekirken, yargılamada delil üstünlüğü standardı 

(preponderance of the evidence) benimsenmiş olabilecektir. 

İspat araçları bakımından bir görüşümüz, kısıtlanmış da olsa delil serbestliği 

ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkelerinin kabulü nedeniyle, vergi 

hukukunda delillerin medeni usul hukukunda geçerli olduğu şekliyle kesin ve takdiri 

delil olarak sınıflandırılmamasıdır. Zira yargıcın kesin delillerle dahi bağlı olduğu 

yönünde bir kural, gerçek mahiyetin, ekonomik özün arandığı vergi hukukuyla 

bağdaşmayacaktır. 

Vergi hukukunda “kesin delil” olduğu yani aksinin ispatlanamayacağı ve 

yargıcı bağlayıcı nitelikte olduğu söylenebilecek ispat araçları ispat konusu olaya 

ilişkin, kesinleşmiş mahkeme kararlarında tespit edilen olaylar ve uzlaşma 

tutanaklarıdır. Biz çalışmamızın ilk bölümünde kesin hüküm niteliği kazanmış 

mahkeme kararlarını ve uzlaşma tutanakları “kesin delil” olarak nitelendirilmek 

yerine bu karar ya da tutanak ile sabit olan olayın “ispatına gerek bulunmadığını” 

kabul etmiştik. 

Ancak Danıştay bazı kararlarında, resmi sicil ve senetlerden olan tapu 

kayıtlarını “kesin delil” olarak nitelendirerek, delil üstünlüğü nedeniyle karara esas 

almaktadır. Diğer yandan, aynı kararlarda, yükümlünün bu delilin aksini 

ispatlayamadığı gerekçesiyle karar verilmiş olması “kesin delilin” yargıcı bağlama 

özelliği gözönüne alındığında, çelişki yaratmaktadır. Diğer bir deyişle, “kesin 

delilin” varlığı halinde belirsizlik durumu ortadan kalktığından, ispat yükü 

kurallarına başvurulması gerekli olmayacaktır. 

Delil kuralları, somut olay bazında ispat konusu olayların gerçek mahiyetinin 

tespit edilmesine yönelik olmalıdır. Bu bağlamda, örneğin defterlerin, HMK m.222 

gereğince tacirler için söz konusu olduğu gibi, yükümlünün iktisadi ve mali 

durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen 

sonuçları, açık bir şekilde ortaya koymak ve bunları ispat aracı olarak kullanabilmek 

amacıyla tutulması zorunluluğunun getirilmesi bu amaca daha uygundur. Mevcut 
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düzende ise VUK’un ilgili maddelerinde sayılan defterlerin tutulması ve gerektiğinde 

ibrazı -yukarıda belirttiğimiz ölçütlerden bağımsız olarak- zorunludur. 

 Diğer yandan, yasa ile ya da yasada verilen yetkiye dayanılarak Maliye 

Bakanlığı’nca kullanma zorunluluğu getirilen belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri 

taşımaması halinde bu belgeler vergi yasaları bakımından hiç düzenlenmemiş 

sayılmaktadır. Bu düzenlemenin, vergi hukukunda gerçek mahiyetin aranması 

esasına ve yükümlünün ispat hakkına aykırı olduğu kanaatindeyiz. Zira bir belge, 

gerekli bilgilerden bir tanesini bile taşımıyor olsa dahi, hiç düzenlenmemiş yani yok 

sayılacaktır. Kanımızca, böyle bir belgenin gerçeği yansıtması halinde vergisel 

olayların gerçek mahiyetinin tespiti için faydası olabilecektir. Belgenin zorunlu 

bilgileri içermemesinin, belge düzenine aykırılık nedeniyle idari bir yaptırıma tabi 

tutulabileceğini, ancak belgeyi sırf bu nedenle delil niteliğinden yoksun hale 

getirmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Özetle, vergisel olayların gerçek 

mahiyetinin ortaya çıkarılmasına engel olmayacak derecedeki hata ve eksiklikler, 

defter ve belgelerin delil olmasını engellememelidir. 

Delil kısıtlamalarıyla ilgili olarak ileri sürülen bir görüşe göre yeminin, hukuk 

yargılama usulünde delil olarak kabul edilip, delil serbestliğinin geçerli olduğu vergi 

yargılaması usulünde yasaklanması isabetli değildir. Zira yemin delilinin kabul 

edilmesi sonucunda mahkemelerce karara bağlanması beklenen pek çok dosya 

içerisinde, tek bir uyuşmazlığın seyrinin değiştirilmesi olanağı doğacaksa bu delilin 

kabulüne ilişkin düzenleme yapılmalıdır. Kanımızca vergi yargılamasında amaç 

uyuşmazlığın çözümünden öte, uyuşmazlık konusu olayın gerçek mahiyetinin 

saptanmasıyla idari işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması olduğundan, 

yalnızca uyuşmazlığın çözümüne hizmet etmesi yemin delilinin kabul edilmesi 

gerektiğini göstermemektedir. Yeminin doğrulanması mümkün olmadığından, 

yeminle doğruluğu kabul edilen bir hususun “gerçekliği” varsayımdan öteye 

geçemeyecektir.  

İdari yargılamada ve vergi yargılamasında tanık dinlenemeyeceği yönündeki 

yargı kararlarında ise yargılamada yazılılık usulünün esas alınması, İYUK’ta tanık 
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dinlenmesi yönünde bir düzenleme bulunmaması yani konunun hiç düzenlenmemiş 

olması ve bu Kanun’un HMK’ya çeşitli konularda atıf yapan 31’inci maddesinde de 

tanık delilinden söz edilmemesi gerekçeleri kabul edilmektedir. 

Bu bağlamda Türk hukuku öğretisinde genel kabul gören görüş, vergi 

yargılamasında tanık dinlenmesinin gerekli olduğu yönündedir. İspat konusu olayın 

nasıl, kimin için ve ne zaman gerçekleştiğinin ortaya çıkarılmasında tanık 

beyanlarının önemli işlevinin olabileceğini kabul etmek gerekir. 

Biz mevcut durumda da tezimizde belirttiğimiz gerekçelerle, vergi 

yargılamasında tanık dinlenmesinin önünde yasal bir engel bulunmadığı 

görüşündeyiz. Diğer yandan, tanığın dinlenilmesi usulüne ilişkin olarak; tanıklıktan 

doğan hak ve ödevler, tanıklara tebligat yapılması, tanığa yemin ettirilmesi, 

tanıklıktan çekinme halleri gibi hususların düzenlenmesi gerekir. 

Vergi yargılamasında tanık dinlenmemesi yönündeki mevcut tutum bir yana 

bırakıldığında, uygulamada 3.kişilerin beyanlarının noterce kayıt altına alınması ve 

bu tutanakların yargı yerince delil olarak değerlendirilmesi söz konusudur. 

Öğretideki kimi görüşlerden farklı olarak, noterlerin yapmış oldukları tespit 

işlemlerinin delil değeri bulunduğunu, zira delil tespit işlemleriyle Noterlik 

Kanunu’nun 61. maddesine göre yapılan noter tespitlerinin hukuki niteliğinin farklı 

olduğunu, ancak söz konusu 3. kişilerin “tanık sıfatını” ve beyanlarının da “tanık 

beyanı” niteliğini kazanmasının mahkemenin yapacağı değerlendirme ile mümkün 

olacağını düşünmekteyiz. Diğer yandan, yargılama sırasında tanık dinlenmemesi 

yönündeki uygulama, kanımızca çelişmeli yargılama ilkesi bağlamında adil 

yargılanma hakkına aykırıdır. 

Delil serbestliği ve delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkelerinin 

benimsendiği ceza hukuku öğretisinde kabul edilen delil özelliklerinin vergi 

hukukunda da kural olarak geçerli olacağı kanaatindeyiz. Zira her iki hukuk 

disiplininde de, devletin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahalesi söz 

konusudur. Aynı zamanda, hukuk devleti ilkesi ve çalışmamızın 4.bölümünde söz 
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ettiğimiz “adil işleme tabi olma ilkesi” de vergi hukukunda delillerin belli nitelikleri 

haiz olmasını gerektirmektedir. Söz konusu temel özellikler; gerçeklik, akılcılık, 

güvenilirlik, olayı temsil edicilik, ispat bakımından önemli olmak ve hukuka 

uygunluktur. 

Danıştay kararlarında bu delillerin “somut ve yeterli” olması gerektiği de 

vurgulandığından, “somut ve yeterli olma” da delil özelliklerinden biri olarak ele 

alınmıştır. 

Hukuka aykırı yollardan elde edilmiş bulguların idari aşamada ya da 

yargılamada kullanamayacağı kuralı (AY., m. 38/6) delil serbestliğinin önemli 

sınırlarından biridir. Diğer yandan, ispat hukukunun tüm kurallarının toplu biçimde 

yer aldığı CMK, HMK gibi yasalarda, hukuka aykırı delillere ilişkin bu kural ayrıca 

belirtilmiştir. 

Tezimizde getirdiğimiz önerilerden biri olan, vergi yargılaması usulünün ayrı 

bir yasada düzenlenmesi halinde veya mevcut durumda VUK’un 3, B-2 hükmünün 

yerine “Vergiyi doğuran olay ve buna ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti hukuka 

uygun bir şekilde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir” şeklinde bir hükme yer 

verilmesi uygun olacaktır. 

Hukuka aykırılık kavramının “hukuk” ve “aykırılık” unsurlarının, İHAS 

bağlamında temel hak ve özgürlüklere müdahalenin Sözleşme’ye uygunluğunun 

ölçütlerinden biri olan “hukuka uygunluk” gibi,  müdahalenin hem iç hukukta bir 

dayanağının bulunmasını hem de gerek Sözleşme’nin bütününde gerekse 8’inci 

maddede açıkça söz edilen “hukukun üstünlüğü” ilkesi ile uyumlu olmasını ifade 

edecek şekilde anlaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Yani, elde edilen delilin 

hukuki bir dayanağının bulunması ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olmayacak 

biçimde elde edilmiş olması gerekmektedir. 

Ulusal mevzuatça yasaklanmayan hatta kabul gören ancak temel hak ve 

özgürlüklerle ilgili evrensel sözleşmelere aykırılığın da Anayasa’nın 90’ıncı maddesi 

gereğince “hukuka aykırılık” olarak nitelendirilmesi gerekir. Bu bağlamda kanımızca 
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hukuka aykırılık yasalarla sınırlanmadığı gibi “anayasal haklarla” da 

sınırlanmamalıdır. 

Anayasal düzenlemede “hukuk” yerine “kanun” teriminin kullanılmasının bir 

sonucu, hak ihlaline yol açmasa dahi, aksi belirtilmediği sürece yasaya yönelik her 

türlü aykırılığın, elde edilen delili kullanılamaz hale getirmesidir. Bu durumda 

işlemin özüne ilişkin, özü ile ilgili bir hak ihlali olmasa da, bu ihlal nedeni ile elde 

edilenler hukuka aykırı bir bulgu olarak kabul edilecek ve delil niteliği 

bulunmadığından yargılamada kullanılamayacaktır. Örneğin vergi incelemesinde 

yasal sürenin aşılması halinde inceleme hukuka aykırı hale geleceğinden inceleme 

sırasında elde edilen bulgular kanımızca “hukuka aykırı bulgu” niteliğinde olacaktır. 

Bu inceleme hukuka aykırı olacağından, söz konusu bulgulara dayanılarak elde 

edilen diğer bulgular da “hukuka aykırı” hale gelecektir.  

Buna karşın yasanın bir aykırılığın delilin geçerliliğine etki etmeyeceğini 

açıkça öngörmesi durumu farklıdır. Örneğin VUK’un 108’inci maddesinde tebliğ 

edilecek belgelerin esasa ilişkin olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki değerlerini 

kaybetmeyecekleri açıkça belirtilmiştir. Bu durumda tebliğ edilen belge üzerindeki, 

öze ilişkin olmayan şekil hataları, o belgeyi geçersiz hale getirmeyecektir. Bu 

hükmün varlığı da kanımızca, kural olarak şekle ilişkin aykırılıkların da bulguları 

hukuka aykırı kılacağı yönündeki görüşümüzü desteklemektedir. Zira yasa koyucu, 

tebliğ edilen belgeler üzerindeki şekil aykırılıklarının delilin geçerliliğine etki 

etmeyeceğini açıkça düzenlemekle, bu durum haricindeki aykırılıkların, şekli de olsa, 

delilin geçerliliğini etkileyeceğini öngörmüştür. 

Amacı hukuku uygulamak olan hukuk devletinde idarenin ve yargı 

organlarının hukuka aykırılığa hiçbir hal ve koşulda başvurması kabul 

edilemeyeceğinden, uzak etki bakımından da hukuka aykırı delilin mutlak reddi 

gerekir. Eğer uzak etki kabul edilmezse uygulamada ilk hukuka aykırılığın üstünün 

kapatılıp kalanların yargılamada kullanılması gibi yanlış bir sonuca varılabilecektir.  

Bu konuda karşılaştırmalı hukuk incelendiğinde konuya yaklaşımın delil 

yasaklarının benimsenmiş olmalarının farklı nedenlere dayanması nedeniyle, 
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birbirinden ayrıldığı görülmektedir. Anglo-Sakson hukuk sisteminde delil yasakları 

polisi disiplin altına almak için getirilmiştir. Bu durumda, temel bir hak ya da 

özgürlüğü ihlal etmese dahi, her türlü hukuka aykırılık, delil yasağı kapsamındadır.  

Kıta Avrupası hukuk sisteminde ise esas, temel hak ve özgürlükleri koruma amacının 

ön planda olmasıdır. Bu nedenle hukuka aykırı deliller sorunu Kıta Avrupası hukuk 

sistemini benimseyen ülkelerde, temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale 

edilmesinin söz konusu olduğu vergi hukuku bakımından özel önem taşımaktadır.  

Örneğin Alman vergi hukukuna göre yalnızca hukuka uygun olarak elde 

edilen deliller kullanılabilirler; ancak bu ilke göreceli olup, mahkeme vergilendirme 

ile güdülen kamu yararı ile temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin ağırlığını 

karşılaştırır. Örneğin, vergilendirme sürecinde usul kurallarına aykırı olarak elde 

edilen deliller bakımından, delil yasağı bulunmamaktadır. Ancak, vergi ödevlisinin 

anayasa tarafından korunan bir hakkı ihlal edilerek bilgi temin edilmişse, nitelikli bir 

delil değerlendirme yasağı söz konusu olur. Bu bağlamda, hesap bilgilerinin hukuka 

aykırı şekilde indirilmesi, anayasa tarafından korunmakta olan “kişinin kendisine ait 

bilgilerin kaderini tayin hakkı”na müdahale anlamına geleceğinden, öğrenilen 

bilgiler değerlendirme yasağı kapsamındadır. Bu yaklaşımın en önemli nedeni 

Alman vergi hukukunun yasak delillerin uzak etkisini yani “zehirli ağacın 

meyveleri” ilkesini benimsememiş olması olarak gösterilmektedir.  

Vergi yükümlüsünün ispat hakkı ise Anayasa m.2’de ifadesini bulan hukuk 

devleti ilkesinden ve m.36’da düzenlenen hak arama özgürlüğü ile yine aynı 

maddede ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gereğince İHAS m.6’da düzenlenen adil 

yargılanma hakkından kaynaklanmaktadır. Ayrıca idari işlemlerin yargısal 

denetimine ilişkin olan Anayasa m.125’te de ispat hakkının ön koşulu olan dava 

açma hakkını özel olarak düzenlemektedir.  

İHAM, adil yargılanma ilkesine uygunluk değerlendirmesi yaparken, ulusal 

yargı yerlerinin kararlarını bir üst derece mahkemesi gibi denetlememektedir. 

Yargısal faaliyetin tüm aşamalarını bir bütün halinde göz önünde tutarak 

Sözleşme’deki gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğine karar vermektedir. 
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Hakkın kapsamı, 6.maddede tüketici olarak belirtilmediğinden, unsurları, yargılama 

sürecinin özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. 

Adil yargılanma ve ispat hakkı bağlamında İHAM, özellikle etkili başvuru 

hakkının sağlanıp sağlanmadığını, tarafların delil gösterme haklarının bulunup 

bulunmadığını, yargı yerinin sunulan tüm delilleri inceleyip incelemediğini 

denetlemektedir. 

Belirtmek gerekir ki adil yargılanma hakkı yalnızca dar anlamda “yargılama” 

aşamasını kapsamına alan bir hak değildir. Zira İHAM kararları incelendiğinde, 

İHAS’ın 6’ıncı maddesinde yer alan hakkın; idari soruşturmalar, vergi idaresince 

yapılan araştırmalar gibi yargılama öncesi süreçleri de kapsamına alabildiği 

görülmektedir. 

Yargılamanın adil olması, yargılama öncesi süreçte de iddia ve savunma 

hakkının tam olarak kullanılabilmesinin sağlanmasını; örneğin işlemin usulüne 

uygun olarak tebliğ edilmesini,  yargılamanın devam ettiği süreç içerisinde hukuka 

uygun adil bir kararın verilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını ve yargılama 

neticesinde verilen kararın gecikmeksizin uygulanmasını gerektirmektedir. Zira 

uyuşmazlık süreci yalnızca davanın açılması ile başlayan aşamayı değil, isnadın 

araştırılması sürecini de içerir. 

İlgili İHAM kararlarının değerlendirilmesi sonucunda, vergi yükümlüsünün 

yargılama başlamadan önce, söz konusu denetim süreçlerinde de adil yargılanma 

hakkının içeriğini oluşturan güvencelere sahip olduğu söylenebilecektir. Başka bir 

deyişle adil yargılanma hakkının bütünleyicisi olarak “adil işleme tabi olma ilkesi” 

de karşımıza çıkmaktadır.  

Diğer yandan idari işleme karşı başvurulan idari yollar bakımından, 6’ıncı 

maddede belirtilen güvencelerin karşılanmasına gerek olmadığı belirtilmektedir. 

İHAM’a göre, vergi idaresinin idari bir organ olması nedeniyle 6’ıncı maddedeki bir 

yargı yeri için gerekli olan özellikleri taşımasının gerekli olduğu söylenemeyecektir. 

Önemli olan idari kararın her yönden yargısal denetimini yapabilecek bir yargı 
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organına etkili başvuruda bulunulabilmesidir. Yani başvuru hakkının kağıt üzerinde, 

teorik olarak yer alması yeterli olmayıp, uygulanabilir ve etkili olması gerekir. Buna 

karşın, idari süreçte yapılan hukuka aykırılık ya da ihmallerin vergi yükümlüsünün 

etkili başvuru hakkını olumsuz olarak etkilediği durumlarda da adil yargılanma 

hakkının ihlali söz konusu olacaktır. Örneğin idarenin kararını gözden geçirmesi 

başvuru hakkının önkoşulu olduğunda, bu aşamada yapılan ihmal mahkemeye etkili 

başvuru kapsamında adil yargılanma hakkını ihlal eder. 

Hak arama özgürlüğü görünüşte mevcut olsa dahi başvurunun “etkili” 

olmasını engelleyen, yani öze ilişkin tüm kısıtlamalar bu özgürlüğü ihlal edecektir. 

Demek oluyor ki hak arama özgürlüğü “meşru vasıta ve yollarla kullanılacağından”, 

yasa koyucu tarafından çeşitli usulȋ koşullara bağlanabilir. Ancak bu koşullar hakkın 

özüne dokunan, ölçüsüz bir müdahale teşkil etmemelidir.  

Diğer yandan, uygulamada “sınırlama” olarak kabul edilen bazı hükümlerin 

gerçekten bu nitelikte olup olmadığı tartışılmalıdır. Örneğin kanımızca AATUHK 

m.58 hükmünün amacı, ödeme emrine karşı itiraz sebeplerinin sınırlandırılması 

değil; ödeme emrine karşı açılan davalarda ispat yükünün, tarh ve ceza kesme 

işlemine karşı açılan davalardan farklı olarak, davacıda olduğunun belirtilmesidir. 

İdari aşamaya ilişkin olarak hukuki dinlenilme hakkı; herkesin, iddia ve 

savunmalarını ileri sürebilmesini, hakkında öne sürülen iddiaları ve aleyhine olan 

delilleri çürütebilmesini ve böylece hukuki muhakemeye etki edebilmesini ifade 

etmektedir. İdari kararın alınmasından önce, kişinin görüşlerinin alınmasına çelişme 

usulü de denilmektedir. 

İdari bir karar alınmadan önce kişinin görüşlerinin alınmasının gerekli olup 

olmadığı öğretide tartışmalıdır. Kanımızca hukuk devleti ilkesi ve adil yargılanma 

hakkı, vergi hukuku özelinde ifade edersek, vergi yükümlüsünün hukuki dinlenme 

hakkını hem idari aşamada hem de yargılama aşamasında koruma altına almaktadır.  

Nitekim İdari Genel Usul Yasası Tasarısı’nın 25’inci maddesinde “dinlenilme 

hakkı ve kullandırılması” düzenlenmiştir. Bu bağlamda ilgili maddeye paralel olarak; 
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VUK’da da ilgililerin; haklarında idari işlemin yapılmasından önce haklarını 

savunmak üzere yazılı veya idarece düzenlenecek görüşme toplantısında sözlü 

açıklama yapmalarını, tanık dinletebilmelerini, idareye her türlü bilgi ve belge 

sunmalarını, bilirkişi incelemesi yapılması isteğinde bulunmalarını kapsayan bir 

hüküm yer almalıdır. Ayrıca, vergi denetim yapılacak olaylarda ve idari yaptırımların 

uygulanmasında ilgilere dinlenilme hakkı tanınmasının zorunlu olduğu açıkça 

belirtilmelidir. Hukuki dinlenilme hakkının kullanım usulü ve süresi ile bu hakkın 

ihlâlinin sonuçları da açık bir biçimde söz konusu hükümde belirlenmelidir. 

Kanımızca VUK’a da bu yönde bir hüküm eklenmesi, hem idari işlemin 

hukuka uygunluğunun sağlanması ve idari uyuşmazlıkların doğmasını engellenmesi 

hem de yükümlünün ispat hakkının güvenceye kavuşturulması açısından gereklidir. 

Ancak aksi yönde görüşler de bulunmasına karşın, mevcut durumda da özellikle 

vergisel yaptırım tesis edilmeden önce ilgiliye hakkındaki suçlamaların açıkça 

bildirilmesi ve savunma hakkı tanınması yukarıda belirttiğimiz üzere hukuk devleti 

ve adil işleme tabi olma ilkesinin gerekleri olduğu düşüncesindeyiz. Mevcut 

durumda yürürlükte bulunmayan “hayat standardı esası” da çalışmamızda 

belirttiğimiz nedenlerle hukuki dinlenilme hakkına aykırılık içermekteydi. Aynı 

gerekçelerle vergi hukukunda “kesin karinelerin” varlığının da bu hakka aykırı 

olduğu görüşündeyiz. 

İdari aşamaya ilişkin bir diğer güvence olan bilgi alma hakkı; talep üzerine 

bilgi alma hakkı ve kendiliğinden bilgi alma hakkı ayrımı altında incelenmiştir. 

Yükümlünün, kendisi hakkındaki bilgilere ulaşabilme, vergi idaresinin 

kendisi hakkında neleri bilip neleri bilmediğini sorup öğrenebilme ve gerekirse 

bunları düzeltebilme olanağı bulunmalıdır. Kanımızca bilginin verilmesinin vergi 

idaresinin görevini yerine getirmesini engelleyecek istisnai durumlar haricinde, 

yükümlünün kendisi hakkındaki bilgilere ulaşabilmesi şart olmalıdır. Bu bağlamda 

kanımızca vergi yükümlülerine bilgi verilmemesinin gerekçesinin doğrudan doğruya 

“vergi mahremiyeti” şeklinde gösterilmesi isabetli değildir. Zira yükümlüler ile ilgili 
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her türlü bilgi ve belgenin vergi mahremiyetine temas etmesi söz konusu değildir. 

Dolayısıyla bilgi edinme talebi her somut olayda amaçsal olarak değerlendirilmelidir. 

Yükümlüye ihbarname eklinde tebliğ edilmesi gereken rapor ve tutanaklar 

“re’sen takdiri gerektiren” raporlar ile “cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak 

suretleri”dir. Dolayısıyla raporun ve tutanağın niteliği ne olursa olsun ya da kimin 

nezdinde düzenlenirse düzenlensin, re’sen takdir ve/veya cezayı gerektiren olayın 

tespiti ile bağlantısı mevcut ise, yükümlüye tebliğ edilmesi gerektiği 

düşüncesindeyiz. 

Danıştay’ın tezimizde yer verdiğimiz bazı kararlarında belirttiği, vergi/ceza 

ihbarnamesinin işlevinin, ilgili tarh ve/veya ceza kesme işlemini ilgililere duyurmak 

olduğu, bu nedenle ihbarname ekinde inceleme raporunun bulunmamasının 

yükümlünün hak arama yoluna başvurmasını engellemediği, savunma haklarını ihlal 

etmediği yönündeki görüşü kanımızca uygun değildir. Zira işlemin duyurulmasının 

amacı, sadece işlemin varlığını değil aynı zamanda içeriğini, niteliğini ve sebeplerini 

de duyurmaktır. Böylece işlemin muhatabı, gerekirse işlemin iptalini talep etmek için 

hukuksal yollara başvurmak olanağına sahip olacaktır. Dolayısıyla ihbarnamenin 

ekinde inceleme raporunun bulunmamasının, asıl işlemi hükümsüz kılacağı gibi, 

yükümlünün savunma ve ispat hakkını da ihlal edeceği görüşündeyiz. 

Transfer fiyatlandırması bakımından gizli emsal uygulamasının da 

yükümlülerin savunma ve ispat haklarını zedelediği ve adil işlem ilkesine uygun 

olmadığı gerekçeleriyle kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz.  

Tüm idari işlemler açısından yasal bir zorunluluk olmasa da, kanımızca temel 

hak ve özgürlükleri etkileyen tüm işlemlerde gerekçe gösterilmelidir. İdari işlemlerin 

hukuki ve maddi sebeplerinin bulunması gereği, gerekçeli olma ilkesinin dayanağını 

oluşturur. Gerçekten, idari işlemin sebep unsurunun bulunması ile gerekçeli olması 

birbirinden farklı hususlar olsa da sebep unsurunun bulunup bulunmadığının ilgiliye 

bildirilmesi “gerekçe” aracılığıyla mümkün olacaktır. 
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Yükümlünün idari aşamada delil gösterme hakkının da en temel dayanağı 

hukuk devleti ilkesi olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda yükümlüler, haklarında 

menfaatlerini etkileyen bir hazırlık işlemi sırasında ya da böyle bir işlem ortada yok 

iken dahi vergisel durumlarını etkileyebilecek her halde, bu işlemi önlemek adına 

savunma ve delil gösterme olanağına sahip bulunmalıdırlar. 

İdari aşamada delil göstermeme (susma) hakkı ise kişinin, kendi aleyhine 

delil vermeme suretiyle, kendi mahkûmiyetinin hazırlanmasına iştirak etmemesi 

anlamına gelir. Bu bağlamda susma hakkının yükümlülerin haklarında herhangi bir 

cezai soruşturma ya da kovuşturma başlamadan önce, idari aşamada da geçerli 

olacağı İHAM kararlarıyla kabul edilmektedir. 

  VUK’da susma hakkı yalnızca belirli ödevler ve belirli kişiler bakımından 

tanınmıştır. Bu düzenlemelerden biri bilgi verme ödevine ilişkin olarak bazı kişi ve 

kurumlara tanınan bilgi vermekten çekinme hakkı olup, bu hak VUK’un 151’inci 

maddesinde yer düzenlenmiştir. Susma hakkına ilişkin diğer düzenleme ise VUK’un 

mücbir sebeplere ilişkin 13’üncü maddesidir. Bu kapsamda bulunan mücbir 

sebeplerin varlığının, bilgi ve belge sunma da dâhil olmak üzere vergi ödevlerinin 

yerine getirilmesini engelleyeceği kabul edilmiştir. Son olarak VUK’un 139’uncu 

maddesinin son fıkrasında, inceleme sırasında haklı bir mazeret gösterilmesi halinde 

defter ve belgelerin ibrazı için süre verileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla bu 

düzenlemeler, susma hakkını sınırlı bir süre için tanımaktadır.  

İHAM kararlarına göre temel hak niteliğindeki susma hakkının iki yönü 

bulunmaktadır. Birinci yönü, kişinin yetkili makamlara kendini suçlayıcı ifade 

ve/veya bilgi vermeme hakkını içerir. İkincisi ise, sessiz kalmanın kişi aleyhinde 

delil olmamasına ilişkindir. Çalışmamızda incelenmiş olan İHAM kararlarıyla 

gelinen noktada, hem gerçek kişi, hem de tüzel kişi vergi yükümlülerinin susma 

hakkı vardır. Susma hakkı, ceza davaları yanında, hem dava konusu “ceza” içeren 

vergi davalarında yargılama sırasında, hem de yargılama öncesinde söz konusudur. 

Yükümlülerin vergi denetimlerinde talep edilen ve kendileri aleyhinde “cezai” sonuç 

doğurabilecek nitelikteki bilgi ve belgeleri ibraz etmekten çekinme hakları 
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mevcuttur. Susma hakkı, salt mali sonuçlar doğuran denetimlerde söz konusu 

değildir, aynı zamanda cezai sonuçlar doğuran/doğurabilecek denetimlerde gündeme 

gelir. Ancak belirtmek gerekir ki yükümlülerin defter, belge ve bilgileri ibraz etme 

yükümlülüğü ya da vergi idaresinin bunları talep etme yetkisinin Sözleşme’ye 

aykırılığı söz konusu değildir. Sözleşme’ye aykırı olan, yükümlülerin bu delilleri 

vermeye “zorlanmasıdır”. 

Oysa Anayasa Mahkemesi farklı görüştedir. Gerçekten Defter ve belgelerin 

ibraz edilmemesine dayalı olarak verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın (VUK., 

m.359/a-2) Anayasa’ya aykırılığı iddiası, iki kez Anayasa Mahkemesi’nin önüne 

gelmiş, ancak Anayasa Mahkemesi her iki başvuruyu da reddetmiştir. 

Kanımızca, vergi hukuku sistemlerinde vergi yükümlüsüne susma hakkının 

açıkça tanınmamasının asıl nedeni; böyle bir durumda delil toplanmasının oldukça 

güçleşebileceği kaygısı, yani genel olarak hazine yararı odaklı yaklaşımdır. Oysa 

vergi ödevlisinin susma hakkının bulunması, hazine yararını olumsuz etkileyen bir 

durum olarak değerlendirilmemelidir. Zira yükümlünün susma hakkını kullanarak 

kendi aleyhine bilgi ve belge vermemesi durumunda, vergi idaresi, yasal yetkisini 

kullanarak, matrahı re’sen takdir ve vergiyi re’sen tarh edecektir. Susma hakkı, 

matrah takdirini değil, delil göstermeye zorlayıcı araçların uygulanmasını 

yasaklamaktadır. 

Vergi hukukunda somut durumun aydınlatılmasının, yani re’sen araştırmanın 

bir diğer sınırını ölçülülük ilkesi oluşturur.  Ölçülülük ilkesine karşılaştırmalı vergi 

hukukunda delil kurallarına ilişkin olarak yer verilmiş durumdadır. Örneğin Alman 

hukukuna göre, vergi yükümlüsüne yüklenebilecek ödevlerin sınırları açısından, 

diğer anayasal hukuk kuralları ve hukukun genel ilkeleri yanında, ölçülülük ilkesine 

de uyulmalıdır. 

Türk Vergi Hukuku’nda da delil talepleri açısından ölçülülük ilkesinin geçerli 

olması gerektiği görüşündeyiz. Vergi yükümlüsü en önemli delil kaynağı 

olduğundan, yükümlülerin delilleri süresinde sunmaları önemlidir. Ancak vergi 

idaresinin talep edebileceği deliller; gerekli, olayla bağlantılı, yükümlünün ibraz 
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etmesinin mümkün olduğu ve ibrazının ölçüsüz bir külfet gerektirmediği deliller 

olmalıdır.  

Bu bağlamda yükümlünün ekonomik ve kişisel durumu göz önüne 

alınmalıdır. Örneğin gerekli elektronik donanıma sahip olmak için önemli 

harcamalar yapmak gerekiyorsa, ya da vergi ödevlisi elektronik araçları 

kullanabilmek için sınırlı bilgi ve beceriye sahipse, artık ondan elektronik bildirimde 

bulunması beklenmemelidir. 

Alman hukukunda, ölçülülük ilkesi gereğince, bir kimseden ancak sahip 

olduğu belgeleri ibrazının istenebileceği kabul edilmekte, üçüncü kişiden belgeyi 

tedarik edip getirmesi şeklindeki talep de hukuka aykırı bulunmaktadır. Oysa Türk 

hukukunda, özellikle KDV indirimi hakkının ispatı açısından, yükümlünün mal ya da 

hizmet alımına ilişkin belgeleri sunması da istenebilmektedir. 

Bir davada, dosyada bulunan ve sonucu etkileme olanağı bulunan tüm 

delillere ulaşmak, bunları değerlendirip görüşlerini yargı yerine sunmak, davanın 

taraflarının “silahların eşitliği” ilkesi ve “çelişmeli yargılama talep hakkı” 

çerçevesinde Sözleşme ile korunan haklarıdır. Ulusal yargılama sürecinde yer alan 

bağımsız bir organdan da gelse, mahkemece verilecek kararı etkilemeyi amaçlayan 

her görüş ve istem, davanın taraflarına bildirilmeli, onlara bu istemleri yanıtlayıp 

yargıçlar önünde tartışma olanağı sağlanmalıdır. 

Silahların eşitliği ilkesinin vergi yükümlüsünün idare nezdindeki dosyanın 

tamamını incelemesini gerektirip gerektirmediği İHAM kararlarında tartışılmıştır. 

Bendenoun ve Mialhe kararlarından anlaşılmaktadır ki, vergi yükümlüsünün, 

dava dosyasında bulunan ve karara etki etme potansiyeline sahip olan her tür bilgi ve 

belgeden haberdar edilmesi ve bunlara karşı görüş ifade edebilme olanağının 

tanınması, silahların eşitliği ilkesi açısından gerekli ve yeterli bulunmaktadır. Diğer 

bir deyişle, İHAM’a göre silahların eşitliği ilkesi, idarenin vergi yükümlüsü hakkında 

dosyadaki her türlü bilgi ve belgeden soruşturma ve/veya yargılama aşamasında 

haberdar edilmesini ya da dosyadan bir kopya alabilmesini gerektirmemektedir. 
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Ancak yükümlünün talep etmesi halinde, bunların da en azından özet halinde 

içeriğine ilişkin bilgi verilmesi şarttır. 

Hukuken tarafsız oldukları öngörülmesine rağmen, verilecek hükmü etkileyen 

yasal görevliler –örneğin bilirkişi, savcı vs.- tarafından mahkemeye sunulan her türlü 

görüşün de davanın taraflarına tebliğ edilmesi gerekir. Aynı zamanda tarafların bu 

görüşleri çürütme olanağına sahip olmaları da çelişmeli yargılama ilkesinin 

gereğidir. 

Bir tarafın, yargılamanın işleyişini bilmeme potansiyeli taşıyan bir kişi olarak 

kendisini yargılama sırasında diğer tarafla eşit hissetmemesini haklı olarak 

düşündüren her durum adil yargılanma hakkına aykırıdır.  

Vergi yargılamasının duruşmalı yapılması bakımından, vergi cezaları ceza 

hukukunun sert çekirdeğinden farklı kabul edilmekte, ceza davalarında duruşma 

yapılması yönündeki katı beklenti vergi davaları bakımından söz konusu 

olmamaktadır.  

Oldukça güncel bir dava olan Pákozdi kararı vergi yargılamasında duruşma 

yapılması ve silahların eşitliği ilkesi bakımından önem taşımaktadır. Karara göre 

şayet ispat yükü yükümlüde ve yükümlünün ileri sürdüğü deliller hakkında bir 

değerlendirme yapılmış ise yükümlünün ispat hakkı açısından bu değerlendirmeye 

karşı görüş ve itirazlarını sunabilmesi için duruşma yapılması karara göre gerekli 

bulunmaktadır. Bu gereklilik kanun yolu yargılaması ve özellikle nihai kanun yolu 

bakımından da geçerlidir.  

Delil gösterme ve delillerin incelenmesini talep hakkı bağlamında, yasada 

öngörülen bu kısıtlamalar haricinde, yükümlünün delil gösterme hakkının ihlal 

edilmemesi gerekir. Örneğin idari aşamada mücbir sebeple idareye sunulamayan bir 

defterin yargılama aşamasında ibraz edilebilmesi, tanık dinletilebilmesi, şekli 

nitelikte eksiklikler içeren bir belgenin içeriği itibariyle gerçeği yansıttığı iddiasıyla 

birlikte sunulabilmesinin kabul edilmesi gerektiği inancındayız.  
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Diğer yandan, delil kurallarına ilişkin yasal kısıtlamaların da “ölçülü” olması, 

savunma ve ispat hakkına aykırılık taşımaması gerekmektedir. Örneğin, 4458 Sayılı 

Gümrük Kanunu’nun 245.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “İdari yargı 

mercilerine yapılan itirazda, gümrük idaresine itiraz sırasında kullanılan bilgi ve 

belgeler dışında herhangi bir bilgi ve belge kullanılamaz” şeklindeki kural, 

yükümlünün delil sunma hakkını ölçüsüz biçimde sınırlamakta idi. Bu kural 

Anayasa’nın 13. ve 36. maddeleri yönünden incelenmiş ve Anayasa’ya aykırı 

bulunarak iptal edilmiştir.  

Yargıç, tarafların ispat hakkı çerçevesinde ibraz ettikleri ve re’sen araştırma 

ilkesi gereğince topladığı bütün delilleri kararında tartışır, değerlendirir ve bundan 

çıkan sonucu kararına yazar. Bu kural aynı zamanda Anayasa’nın 141. maddesinin 3. 

fıkrasında düzenlenen “bütün mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olarak 

yazılması” gerektiği ilkesinin gereği olarak kabul edilmelidir. 

Delil gösterme hakkı ve delillerin değerlendirilmesi bağlamında İHAM’ın 

denetimi diğer konularda olduğu gibi, ikincil niteliktedir. Yerleşik İHAM kararları 

uyarınca, delillerin kabulü ve değerlendirilmesi hususu ulusal yargı yerlerinin 

yetkisindedir, delil değerlendirmesinin denetimi ise Sözleşme organlarının yetkisi 

dışındadır. Dolayısıyla Sözleşme ne delil kuralı ne de delillerin değerlendirilmesine 

ilişkin kural koymaktadır. Her devlet bu kuralları kendisi koyar. Önemli olan, 

yargılamanın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, adil olup olmadığıdır.  

Bununla beraber, genel anlamda hakkaniyete uygunluğun/adil yargılamanın 

sağlanması için, davanın taraflarına kendi iddialarını ortaya koymak için delilleri 

sunmak için uygun ve eşit imkânlar verilmek zorundadır.  

Delil gösterme hakkı bağlamında İHAM’ın vergisel kökenli başvurularda 

genel olarak söz konusu olduğu üzere çekimser bir denetimi bulunduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. İHAM delillerin değerlendirilmesine ilişkin hakkaniyetsizliğin 

açık biçimde ortaya çıkmadığı ve yargılamayı yükümlü aleyhine sonuçlandıran tek 

neden olarak görülmediği sürece ise, ihlal kararı verilmemektedir. Örneğin Hentrich 

kararında, yükümlüye yasada belirlenen karinenin aksini, diğer bir deyişle gerçek 
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durumu ispat hakkı tanınmamış olmasını adil yargılanma hakkına aykırı bulmuştur. 

Bu karar, vergi hukukunda aksi ispatlanabilir olmayan kesin karinelerin varlığının, 

İHAM tarafından adil yargılanma ilkesine aykırı bulunduğunu göstermesi açısından 

önem taşımaktadır. 

Diğer yandan Meidl kararında, başvurucunun gösterdiği tanıkların 

beyanlarının kararı değiştirmeyeceği gerekçesiyle yerel mahkemece dinlenmemiş 

olması, yargılamanın bir bütün olarak adil olmadığı sonucuna varmak için yeterli 

bulunmamıştır. Yani ulusal mahkemenin delil değerlendirme yetkisi 

sorgulanmamıştır. 

Oysa Pákozdi davasında söz konusu olduğu üzere, yargılama sırasında bir 

delilin ispat gücü açısından yetersiz olduğunun belirlenmesi halinde yükümlüye 

savunmasını ya duruşmalı ya da yazılı olarak, yeterli delille ispatlama hakkı 

tanınmalıdır. İHAM, özellikle ispat yükünün yükümlüye düştüğü ve -Türk 

hukukunda olduğu gibi- ilgili iç hukuk sisteminde delillerin serbestçe 

değerlendirilmesinin esas olduğu, delillerin ispat gücü bakımından yasada sınırlayıcı 

hükümlere yer verilmediği durumlarda bu zorunluluğun daha da baskın hale 

geldiğini belirtmektedir. 

İHAS’ta hukuka aykırı bulgular bakımından da kesin bir yasaklama 

getirilmemesi Sözleşme’nin özerk anlayışı ve ikincil niteliği bakımından 

değerlendirildiğinde, tutarlıdır. Zira görevi üye devletlerin işlem, eylem ve 

eylemsizliklerinin Sözleşme ve Ek Protokolleri’nde korunan temel hak ve 

özgürlükleri ihlal edip etmediğini belirlemekle sınırlı olan Mahkeme’nin, “hukuk” ve 

“yasa” gibi kavramlara sıklıkla vurgu yapmakla birlikte, ulusal hukuk alanına ilişkin 

bu denetimi dar ve özel olarak uygulaması kaçınılmazdır. Ancak hukuka aykırı 

bulguların delil olarak değerlendirilmesi, müdahale edilen ilgili temel hak ve 

özgürlük (özel yaşama saygı hakkı gibi) ve adil yargılanma hakkı çerçevesinde, 

dolaylı olarak da olsa İHAM’ın denetimi kapsamındadır. 
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Bu hususta, konutta ya da işyerinde yapılan vergisel aramalarda arama 

konusuyla ilgili bulunmayan belgelere gelişigüzel el konulmasının Sözleşme’ye 

uygunluğu tezimizde yer verdiğimiz İHAM kararlarında tartışılmıştır.  

Vergi cezaları bakımından karine getirilmesi ise İHAM tarafından tek başına 

suçsuzluk karinesi ve Sözleşme’nin diğer hükümlerine aykırı bulunmamakla birlikte, 

karine ile yükümlünün savunma hakkı arasında adil bir denge kurulması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda yükümlünün aşılamaz bir ispat yüküne tabi 

tutulmaması, vergi cezasına ilişkin etkili yargısal denetimin sağlanması ve 

yükümlüye etkili ispat hakkının tanınması şarttır. 

Detaylarını çalışmamızda incelediğimiz Metalco Bt. kararı ispat yükünün 

ölçülü olması, bu bağlamda belirsiz olayların ispatının yükümlüden beklenmemesi 

gerektiğine ilişkin bir karar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Susma hakkının ihlali sonucunda elde edilen bulguların da delil olarak 

değerlendirilemeyeceği, bu tür bulgulara dayanan vergisel işlemlerin hukuka aykırı 

olacağı görüşündeyiz. Buna karşın yukarıda belirtildiği üzere Türk hukuku 

uygulamasında, yükümlülerin susma hakkı fiilen tanınmadığı için, bu hakkın ihlali 

sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. 

Kanımızca susma hakkının vergi yasalarında özel olarak düzenlenmiş olmaması, 

vergi idaresinin ve vergi mahkemelerinin bu hakkı düzenleyen Anayasa’nın 38’inci 

maddesini ihmal etmeleri sonucunu doğurmamalıdır.  

Karşılaştırmalı hukuk incelemesi yapıldığında, örneğin Alman vergi 

hukukunda susma hakkının yasada tanındığı, ancak yargısal içtihatlarda hak ihlalinin 

niteliği ya da ölçüsünün dikkate alınarak karara varıldığı görülmektedir.  

Son olarak; ispat hakkının etkin biçimde kullanılması için, ispat hakkının 

tamamlayıcı unsurları olan iddia ve savunmanın hazırlanması için gerekli ve yeterli 

olanakların/kolaylıkların sağlanmış olması gerekir.  

Bu bağlamda, kişinin tüm delillere ulaşabilmesi, dosyayı inceleyebilmesi, 

savunmanın hazırlanması için gerekli süreye sahip olması, delillerini sunabilmesi 
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gibi temel gereksinimler mevcuttur. İHAS’ın 6/3 (b) paragrafı, sanığın “savunmasını 

hazırlamak için gerekli zamana sahip olmasını ve kolaylıklardan yararlandırılmasını” 

öngörmektedir. Her ne kadar bu düzenleme sanıklar açısından geçerli ise de, aynı 

zamanda adil yargılanmanın bir gereği olduğundan, kanımızca tüm yargılamalarda 

savunmada bulunan tarafın sahip olduğu güvencelerden biri olarak kabul edilmelidir. 

Ayrıca tüm bu ve benzeri olanakların taraflara dengeli/eşit olarak sunulmuş olması 

şarttır. Diğer bir deyişte tarafların yargılamada hak eşitliği esastır.  

İHAM kararlarında, “savunma için gerekli sürenin” genel bir ölçüsü 

bulunmamaktadır. Dosyadaki delillerin çokluğu, içerikleri, değerlendirilmeleri için 

daha başka uzmanların yardımına gerek olup olmadığı gibi çeşitli nedenlerle 

davaların özelliklerine göre değişim gösterebilmektedir. 

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız ve tezimizde yer alan değerlendirmeleri 

yaparken esas aldığımız yöntem, vergi hukukunun kendine has özelliklerini 

yadsımadan temel hak ve özgürlüklerin gerektirdiği yönde yaklaşımda bulunmak 

olmuştur. Bu bağlamda vergi hukukunda ispat alanında da; gerek yeni 

düzenlemelerin kabul edilmesi, gerekse mevcut düzenlemelerin yorumlanması ve 

uygulanması aşamalarında temel hak ve özgürlüklerin korunması ve gerçek 

mahiyetin tespiti amacının bir arada yerine getirilmesi için çaba gösterilmesi uygun 

olacaktır. 
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