
T.C. 

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN 

 İDARİ CEZALARI GEREKTİREN SUÇLAR 

 

 

VEYSEL GEGİÇ 

 

 

 

KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

TEZ DANIŞMANI 

PROF. DR. RECEP GÜLŞEN 

 

 

 

 

 

GAZİANTEP 

HAZİRAN 2015



 



!
!

!

 
 

  

 

 

 



i!
!

!

ÖZET 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN 

 İDARİ CEZALARI GEREKTİREN SUÇLAR 

 

Veysel GEGİÇ 

Zirve Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi, 127 sayfa, Haziran 2015 

   Tez Danışmanı: Prof. Dr. Recep GÜLŞEN 

 

 

Bu çalışmada Vergi Usul Kanununda yer alan idari cezaları gerektiren fiiller 

incelenmiştir.Vergi Usul Kanununun (VUK) Dördüncü Kitabının 331-358. maddeleri 

arasında idari suçları gerektiren hükümler düzenlenmiştir. Bu kanunun Ceza 

Hükümleri başlığınıtaşıyan kanunun 331. Maddesinde“Vergi kanunları 

hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi zıyaı 

cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla cezalandırılırlar” hükmü yer 

almaktadır.  

Mükelleflerin vergi kanunlarına aykırı hareketlerinin yaptırıma 

bağlanmasındaki temel amaç, vergi kanunlarının gereklerinin zamanında ve kurallara 

uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. İdarî yaptırımlar genel olarak, idarî 

düzenin korunması veya bozulduğu takdirde yeniden kurulması amacıyla idarenin 

başvurduğu yaptırımlar olarak görülmektedir. Vergi Usul Kanununda idari yaptırıma 

tabi olan idari suçlar ve cezaî yaptırıma tâbi vergi suçları olmak üzere ikili bir ayrıma 

tutulmuştur. İnceleme konumuz itibariyle, Vergi Usul kanununda İdari suç ve 

bunların yaptırımları üzerinde durulacaktır. 

 

 

Anahtar Kelimeler:Vergi Usul Kanunundaki İdari Suçlar, Vergi Kabahati, Vergi 

İdaresi, Vergi Suçları, Maliye Bakanlığı. 



ii!
!

!

ABSTRACT 

 

ADMİNİSTRATİVE PROCEDURAL LAW OF TAX CRİMES 

Veysel GEGİÇ 

Zirve University, Graduate School of Social Science 

Department of Law  

Master Thesis, 127 pages, June 2015,  

   Supervisor: Prof.Dr. Recep GÜLŞEN 

 

  

 

In this study, requiring actions with administrative penalties in the Tax Procedure 

Law was examined. Tax Procedure Law between the fourth book is organized with 

the provisions of Articles 331-358 require administrative offenses. Penalty 

Provisions arranged in 331 articles of this law, "acting contrary to the provisions of 

tax laws written tax penalties in this book (tax penalty and misconduct penalty), and 

shall be punished with other penalties" is located in the judgment. The main purpose 

of binding sanctions for acts contrary to the taxpayers tax laws, the rules and 

requirements of the tax law is to ensure the timely fulfillment as appropriate. 

Administrative sanctions in general, in order to be re-established if the protection 

order or administrative sanctions are seen as corrupted by the applicant authority. 

Tax administrative offenses subject to administrative sanctions and criminal law 

enforcement has been subjected to a double discrimination, including tax crimes. As 

our examination will focus on tax offenses and their sanctions. 

Key Words: Administrative Offences in the Tax Procedure Law, Tax blame, tax 

administration, Tax Crimes, Ministry of Finance. 
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ÖNSÖZ 

 
Vergi kabahatleri, vergi hukukuna özgü kabahatlerdir. Şeklî vergi ödevlerine 

aykırı davranışlardan oluşan bu konu, vergi hukuku ile birlikte anayasa hukukunu, 

ceza hukukunu ve idare hukukunu da ilgilendiren disiplinler arası bir konumdadır.  

Vergi hukuku, vergilendirme sürecinde ödevliler için maddî ve şekli ödevleri 

düzenlemektedir. Vergi ödevlerine aykırı fiiller, vergi suçu veya vergi kabahatine 

konu olmaktadır. Vergi hukukunda kabahat sayılan bir fiil, vergi idaresi tarafından 

tespit edilmekte ve bu fiillere idarî para cezası (vergi cezası) uygulanmaktadır. Ceza 

hukukunda gerçekleşen değişiklikler sonucunda, kabahatler suç olmaktan çıkarılmış, 

vergi ziyaı ve usulsüzlük şeklinde düzenlenen vergi kabahatleri, kabahatler hukuku 

kapsamında kalmıştır.  

Bu tez çalışmasının hazırlanma aşamasında gerek akademik gerekse manevi 

olarak katkı ve desteklerini şahsımdan esirgemeyen danışman hocam Sayın Prof. Dr. 

Recep GÜLŞEN’e sonsuz teşekkürü borç bilir, saygılarımı sunarım.  
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GİRİŞ 

 

 

Çalışmanın Konusu ve Amacı Vergi Hukukuna ilşkingerçek ve tüzel kişilerin 

bazı faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan veya bir takım ekonomik değere 

sahip olan mallara sahip olmaları nedeniyle egemenlik hakkına sahip olan Devlete 

bir kısım ödemeler yapmalarının usul ve esaslarını düzenler. Bu  çalışmada söz 

konusu vergisel ilişkilerde ortaya çıkan sorunların idari yaptırımları üzerine 

odaklanılmıştır. Öncelikle temel vergisel kavramlar üzerinde durulmuş, daha 

sonrasında ise Vergi Usul Kanunu maddelerinde yer alan usulsüzlükler ve 

yaptırımlar ele alınmıştır.!

Temel olarak devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik niteliği olan suçlar 

vergi suçları olarak nitelendirilmektedir. Vergi yasalarının emrettiklerini zamanında 

ve tam olarak yerine getirilmesidir. Vergi suçları, vergi kanunlarına aykırı davranışın 

sonucuna göre idari vergi suçları ve adli vergi suçları olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. İlişkide bulunan diğer üçüncü kişilerin vergi usul kanunlarında tanımı 

yapılan davranış biçimiyle vergi kanunlarının hükümlerini bilerek veya bilmeyerek 

ihlal etmeleri vergi suçunu oluşturmaktadır. Vergi suçlarının cezalandırılmasında 

vergi idaresinin hem taraf hem de yargıç pozisyonunda bulunması, dolayısıylaidari 

vergi zıyaı ve usulsüzlük kabahati olarak da nitelendirilmektedir. Bir yargısal karara 

ihtiyaç duyulmadan İdare tarafından uygulanan vergi suçları idari kabahat olup, 

cezalar idari yaptırım niteliği taşımaktadır. Zarar kabahati vergi zıyaının meydana 

gelmesine bağlanmış iken, tehlike kabahati hazinenin ileride karşılaşabileceği bir 

kaybın yani zararının önlenmesini amaçlamaktadır. Zarar kabahati, vergi zıyaına 

(kaybına) neden olan ve neden olabilecek vergi kanunlarına aykırı davranışlardır. 

Adli vergi suçları ise, suçun tanımı ve verilecek ceza miktarı vergi usul kanununda 

yer almakla birlikte ceza verilmesi ve yaptırım uygulanması ceza mahkemesi alanına 

giren suçlardır. Bu suçların hukuki konuları ve sosyal düzeni bozucu amaçları 

bakımından diğer ceza hukuku kapsamana giren suçlardan farkları yoktur.  
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Vergi Usul Kanununun 344. maddesinde düzenlenen “vergi zıyaı cezası” ile 

“usulsüzlük kabahat ve cezaları” idari nitelikli arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı 

genel itibariyleVergi Usul Kanununun öngördüğü ve saptanması ve yaptırım 

uygulanması bakımından idari nitelikle para cezasını gerektiren suçları açıklamaya 

çalışmaktadır. Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık 

suçları ile 362 ve 363. maddelerinde yer alan vergi mahremiyetinin ihlali ve 

yükümlünün özel işlerini görme suçları bu kapsamdaki suçlardandır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

VERGİLENDİRMEYE VE VERGİ UYUŞMAZLIĞINA İLİŞKİN TEMEL 

KAVRAMLAR VE HUSUSLAR 

 

 

 

I.VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

 

 Aşağıda vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar; verginin konusu, verginin 

alacaklısı, verginin mükellefi, verginin sorumlusu, vergiyi doğuran olay, muafiyet ve 

istisna, vergi matrahı, verginin tarifesi, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin 

tahakkuku ve verginin tahsili ile ilgili konular açıklanacaktır. 

 

A. VERGİNİN KONUSU 

 

Vergi kamu giderlerini karşılamak üzere, devletin vergileme yetkisine 

dayanarak ve tek taraflı olarakkişilerin gelir ve servetlerinden, cebren aldığı 

ekonomik değer olarak ifade edilmektedir. Verginin konusu ise, verginin üzerinden 

alındığı fiili veya hukuki durumlardır. Vergi hangi fiili veya hukuki durum üzerine 

konuluyorsa genellikle o adla anılır. Örneğin, gelir üzerinden alınan vergiye gelir, 

emlak üzerinden alınan vergiye emlak vergisi adı verilmistir1. 

           Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı 

bir şekilde verginin kaynağınıoluşturan ekonomik unsurdur. Diğer bir anlatımla vergi 

borcunun doğumuna neden olan ekonomik unsurlar vergi konusunu olusturmaktadır2. 

Verginin konusu üzerine vergi konulan ve doğrudandoğruya veya dolaysıyla verginin 

kaynağınıteşkil eden iktisadi unsurdur. 

 

____________________________________________________________________ 
1 Şükrü Kızılot, Vergi Hukuku,  Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2007, s.73. 
2 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku, Siyasal Kitapevi, Ankara,2006, s.79. 
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Diğer bir tanımında ise, “vergi ne üzerinden alınıyorsa o şey verginin 

konusudur.” Bu bir mal veya eşya, bir hizmet, bir gelir, bir sermaye bir ticari ve 

hukuki işlem, ekonomik değer, üretim ve tüketim olabilir. Nelerin vergi konusunu 

oluşturacağını önceden tespit etmeye imkân bulunmamaktadır. Ancak, vergi koyan 

yasanın hükmü hangi iktisadi unsurun, vergiyi doğuran olayla ilişkilendirileceği 

açıklık getirmektedir. Kanun koyucu o ana kadar üzerine vergi konulmamış olan bir 

iktisadi unsurdan vergi alınmasına karar verebilir. Böylece; üzerinden vergi alınan o 

iktisadi unsur verginin konusunu teşkil eder. Her vergi kanunu ilk maddelerinde 

verginin konusunu açık bir şekilde belirtmeye çalışır. 

 Vergi kanunla saptanır ve alınır. Verginin konusu da kanun koyucu tarafından 

tespit edilmektedir. Kanuna dayanmayan hiçbir vergi alınamaz. Ayrıca vergilemede 

kıyas yoluyla vergi alınması mümkün değildir. Kanun koyucu vergi kanunlarını 

çıkarırken ülkenin iktisadi ve sosyal gerçeklerine uygun davranmak zorundadır. Aksi 

halde ülkede bir takım sosyal dengesizlik ve bunalımların ortaya çıkmasına 

nedenolur3. 

 

B. VERGİNİN ALACAKLISI 

 

Vergi alacaklısı vergilendirme yetkisine sahip olandır. Vergilendirme 

yetkilisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda 

sahip olduğu hukuki ve fiili gücüdür.Devlet bu vergilendirme yetkisini, kural olarak, 

yasama organı vasıtasıyla, kanun çıkararak kullanır. Vergilerin kanuniliği olarak 

adlandırılan bu kural, anayasamızın 73. maddesinde yer almıştır. Ancak çağdaş 

demokratik gelişim sonucu devlet, yasama organınca kullanılan bu yetkinin bir 

bölümünü belirli sınırlar dâhilindeyürütme organına tanımıştır4. Anayasamıza göre 

bakanlar kuruluna vergi ve benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi verebilmektedir (An.m.73/4). 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
3 Şerafettin Aksoy, Kamu Maliyesi, Filiz Kitabevi, İstanbul,1998, s.194. 
4 Kırbaş, s.57. 
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C. VERGİNİN MÜKELLEFİ 

 

Vergi borçlusu “vergi kanunlarına göre kendine vergi borcu düzenlenen 

gerçek veya tüzel kişi” seklinde tanımlanmıştır (VUK.m.8). Verginin mükellefi, 

Gerçek kişiler olabilir. Örneğin gelir vergisi mükellefleri tüzel kişiler olabilir. 

Örneğin kurumlar vergisi mükellefi olarak öngörülen sermaye şirketleriTüzel kişiliği 

olmayan bazı kuruluşlar olabilir. Örneğin kurumlar vergisi mükellefi olabilen iş 

ortaklıkları gibi. 

Buna karşılık, GVK ve KVK’ da açıkça öngörülmediği için bir adi ortaklık 

veya bir banka şubesi gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmamaktadır. 

Bunların yerine, bu vergiler açısından mükellefiyet, adi şirketin ortakları ve banka 

şubesininbağlıolduğu sermaye şirketi açısından söz konusu olmaktadır5. Vergi 

mükellefi verginin temel esaslarından biridir. Vergi mükellefinin kim olduğunu ilgili 

kanun gösterir.  

Vergi kanunları incelendiğinde mükellefin genellikle konudan sonra ya da 

konu ile birlikte gösterildiği görülmektedir. Örneğin, gelir vergisi mükellefleri, 

gerçek kişiler; kurumlar vergisi mükellefleri, tüzel kişiler, damga vergisi 

mükellefleri, vergiye tabi kâğıtları imza eden veya o kağıdındoğuracağı hukuki 

sonuçlardan yaralanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Kendisine vergi borcu yüklenen ve 

vergi kanunlarında hükme bağlanan ödevleri yerine getiren kişi bu durumda kanuni 

mükelleftir6. 

Mükellefiyet esas itibariyle şahsidir, mukavele ile başkasına devredilemez. 

Aynı zamanda mükellefiyet için kanuni ehliyet şartdeğildir. Tüzel kişilerin, 

küçüklerin ve kısıtlıların mükellef olmaları halinde, bunların yerine getirmesi 

gereken görevler, müdürler, kanuni mümessiller, veli, vasi ve kayyumlar tarafından 

yerine getirilir. Kanuni mükellefin ölümü halinde ise, mükelleflere düsen ödevlerin, 

mirası reddetmemiş olan kanuni ve mensup mirasçılar tarafından yerine getirilmesi 

gerekir. 

 
____________________________________________________________________ 
5 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008, s.51-52. 
6 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2005 s. 53-54. 
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D. VERGİNİN SORUMLUSU 

 

Bazı durumlarda, verginin ödenmesi bakımından asıl vergi mükellefi yerine 

üçüncü kişiler sorumlu olmaktadır. Vergi sorumlusu yasadaki tanımıyla, “verginin 

ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karsı muhatap olan kişidir” (VUK 

m.8). Vergi sorumlusu, asıl vergi mükellefi yerine vergi kesme, defter tutma, fiş, 

fatura gibi belgeleri alma ve düzenleme, beyanname verme veya yasaların 

öngördüğüDiğer bazı yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür8.  

 Vergi Usul Kanununun 8. maddesinde vergi sorumlusunun sadece mükellef 

adına vergiyi ödeme ödevini ele almıştır. Hâlbuki vergi sorumlusunun Vergi Usul 

Kanunu’nun diğer maddelerinde ve diğer vergi kanunlarında belirtilen bordro 

düzenleme, defter tutma, muhtasar beyanname verme gibi bir takım usule ilişkin ve 

sekle bağlı ödevleri bulunmaktadır. Bazı durumlarda mükellefin yerini almaktadır. 

Bu nedenle VUK’ un 8/4 maddesinde “bu kanunun müteakip maddelerinde geçen 

mükellef tabiri vergi sorumlularına da şamildir” denilmektedir9. 

 

E. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 

 

 Vergiyi doğuran olay, devletin vergi almaya hak kazandığı anı belirler. Bir 

gelirin vergilendirme aşamasına gelip gelmediği gelirin “tahakkuk” ya da “elde 

edilmesi” sonucu anlaşılır. Tahakkuk ilkesi ile elde etme fiilleri aynı zamanda 

vergiyi doğuran olaydır. 

Vergi Usul Kanunumuzda vergiyi doğuran olay konusunda söyle bir hüküm 

yer almaktadır: “Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu 

veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar” (VUK.m.19/1). Vergiyi doğuran olayın 

ne olduğu üzerinde genellikle bileşildiği halde, bu olayın sonuçları konusunda farklı 

görüşler bulunmaktadır. Genellikle kabul edilen ve Vergi Usul Kanunumuzda 

benimsenen görüşe göre, mükellef için, vergi borcu, devlet için de vergi alacağı 

vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasıyla doğacaktır.  

 
____________________________________________________________________ 
8 Bilici, s.52. 
9 Arslan, s.55. 
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Vergi dairesinin yaptığıişlemler daha önce maddi olarak doğan borcun 

biçimsel olarak tamamlanmasıdır. Vergi dairesi alacağın tahsil edilebilmesi için tarh, 

tebliğ ve tahakkuk işlemlerine girismektedir10. 

 

F. MUAFİYET VE İSTİSNA 

 

Vergi kanunlarına göre, vergi mükellefi olan bazı kimseler veya kişi grupları, 

vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine rağmen, aynı veya diğer vergi 

kanunlarıyla vergi dışı bırakılmaktadır. Bazen, verginin konusunu oluşturan 

muayyen bir miktar, belirli şartlar altında vergilendirilmektedir. Belirli şartlara sahip 

vergi mükelleflerinin vergi dışı bırakılmasına yani sübjektif mükellefiyetteki 

tahditlere muafiyet, objektif mükellefiyetteki yani verginin konusundaki tahditlere 

ise istisna denilmektedir10. O halde, muafiyette gerçek ve tüzel kişilerinsübjektif 

durumları, istisnada ise vergi konularını objektif durumları dikkate alınmaktadır11. 

Muafiyet, aslında vergi yükümlüsü olması gereken bir gerçek veya tüzel 

kişinin,kanunun açık hükmüne uyularak vergi dışı bırakılmasıdır. İstisna ise, aslında 

vergiye tabi olması gereken bir vergi konusunun yine kanunun açık hükmü uyarınca 

vergilendirilmemesi halidir12. 

 

G. VERGİ MATRAHI 

 

Vergi borcunun hesaplanabilmesi için önce, kanundaki usule göre, matrah 

belirlenir. Daha sonra, bu matraha vergi oranı (vergi tarifesi veya birim vergi 

miktarı) uygulanarak vergi borcu bulunur. Vergi konusu, üzerinden vergi alınan bir 

iktisadi unsur olduğu halde, vergi matrahı; vergi konusunun değeri ya da miktarıdır. 

İste bu değer ya da miktar üzerinden vergi hesaplanacaktır. Örneğin bir mükellefin 

vergiye tabi 1500 YTL tutarında geliri var ise; 

!

__________________________________________________________________________________ 
10 Kırbaş, s.81. 
11 Akif Erginay, Kamu Maliyesi, Çağ Matbaası, Ankara, 1982, s.44. 
12 Kırbaş, s.86. 
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gelir vergisinin konusunu oluşturan bu gelirin tutarı olan 1500 YTL vergi matrahını 

ifade etmektedir. Keza, bir kişinin 1280.000 YTL değerinde bir binası var ise; bina 

vergisinin konusunu, değeri olan 1280.000 YTL vergi matrahını oluşturacaktır. Bazı 

durumlarda verginin konusu ile verginin matrahı aynı olabilmektedir. Özellikle bas 

vergilerinde karşılaşılan bu durum, vergi konusu veMatrahının kişininvarlığı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Vergi matrahının “değer” olabileceği gibi “miktar” 

da olabileceği görülmektedir. Kumasın metresi, havagazının metreküpü, tuzun 

ağırlığı gibi miktarı belirten ölçüler dikkate alınmak suretiyle vergi uygulanabilir ya 

da söz konusu iktisadi unsurların değeri dikkate alınmak suretiyle vergi alınabilir. 

Miktarın esas alınmasısuretiyle vergi uygulanmasına miktar esası ya da “Spesifik 

Vergiler”,değerin esas alınması suretiyle vergi uygulamasına ise değer esası ya da 

“Ad Valorem Vergiler” denilmektedir14. 

 

H. VERGİNİN TARİFESİ 

 

Mükellefi, konusu, matrahı belli olan bir verginin hesaplanabilmesi için 

matrahın ne kadarından vergi alınacağının bulunabilmesi için matraha bir takım 

ölçütlerin uygulanması gereklidir. Vergi borcunun hesaplanabilmesi için vergi 

matrahına uygulanan bu ölçülere vergi tarifesi denmektedir. Vergi tarifesi de 

verginin temel öğelerindendir. Her vergi kanunu vergi tarifesini açık ve net bir 

biçimde belirtmek durumundadır. Aksi halde verginin kanuniliği ilkesi büyük ölçüde 

zedelenmiş olur. Ancak Anayasamız yürütme organına bu konuda bazı yetkiler 

vermektedir. Anayasanın 73/4 maddesine göre, Bakanlar Kurulu kanununun belirttiği 

yukarı ve aşağı sınırlar içinde vergi tarifesinde değişiklik yapabilir. Nitekim çeşitli 

vergi kanunlarında bunun örnekleri görülmektedir. Gelir vergisi kanununun mükerrer 

123. maddesinde Bakanlar Kurulubelirlenen had ve tutarları %50 sine kadar 

arttırmaya ya da indirmeye yetkili kılınmıştır. 

 

 

____________________________________________________________________ 
13 Kızılot, s.135. 
14 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005, s.137-138. 
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Katma değer vergisinde de Bakanlar Kurulu %10’luk vergi oranını dört 

katına kadar arttırmaya %1’e kadar indirmeye bu oranlar dâhilinde çeşitli mal ve 

hizmetler ile bazı malların perakende aşaması için farklı oranlar saptamaya yetkilidir 

(KDVK.m.28). 

 

I. VERGİNİN TARHI 

 

Vergi borcunun ödenebilir hale gelebilmesi için vergi idaresinin tarh, tebliğ, 

tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapması gerekmektedir. Vergi idaresi mükelleften 

vergi alacağını, miktar olarak kesin biçimde hesaplamadıkça alamaz. Mükellef doğal 

olarak ne kadar ödeyeceğini bilmek isteyecektir. Bu hesaplama işlemine tarh 

denilmektedir. Vergi Usul Kanunun 20. maddesinde yer alan tanıma göre, “Verginin 

tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi 

dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari 

muameledir.”(VUK.m.20). 

 Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler 

üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit 

eden idari muameledir (VUK md. 20). Görüldüğü gibi tarh işlemi, mükellefin 

ödeyeceği vergiyi (vergi borcunu, devlet açısından vergi alacağını) tayin, tespit ve 

belli eden bir idari işlemdir.  

Bu işlemin yapılmış olması verginin ödenmesi için yeterli değildir, mükellefe 

tebliğ edilmesi gerekir.Beyana dayanan tarhiyatta vergiler tahakkuk fişi ile tarh ve 

tahakkuk ettirilir.(VUK 25-27 Md.). Mükellefe verilen veya gönderilen tahakkuk fişi 

kesindir. Beyanname üzerinde gösterilen vergi kesinleşir. 

İkmalen ve re’sen tarhiyatta (VUK 29 -30) durum farklıdır. İkmalen veya 

re’sen tarh edilen verginin mükellefe ihbarname ile tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğ 

yapılırken VUK 34-35'inci maddelerinde belirtilen ihbarname esasına uyulmalıdır. 

Bu esasa uyulmaması ve ihbarnameye tarhiyatla ilgili belgelerin eklenmemesi tarh 

işleminin iptaline yol açabilir15. 

_________________________________________________________"""
15Akif Akarca / Mehmet Şafak, Vergilemede Verginin Tarhı İşlemi,Vergi Dünyası, S.495, 2015, 

s.13. 
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1. Beyannameye Dayanan Tarh 

 

Beyan usulüne tabi vergilerde mükellef yada vergi sorumlusu vergi 

matrahının saptanmasına esas teşkil edecek bilgi ve olayları yazılı olarak 

bildirmektedir. Çoğu zaman mükellef ya da sorumlu saptadığı matraha vergi oranını 

da uygulayıp ödeyeceği vergiyi de beyannamesinde göstermektedir. Beyan üzerinden 

alınan vergilerde, kural olarak tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemleri bir arada 

yapılmaktadır. Tarh işleminin zamanı verilere göre değişiklik göstermektedir. Gelir 

ve kurumlar vergilerinde tahakkuk fişi beyannamenin verildiği günde 

düzenlenmektedir. Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde ise beyannamenin 

vergi dairesine geldiği tarihten başlayarak gelir vergisinde yedi gün, kurumlar 

vergisinde ise üç gün içinde tahakkuk fişinin düzenlenmesi gerekmektedir (GVK.m. 

109; KVK. m.29). 

Veraset ve intikal vergisinde ise özel bir durum söz konusudur. Vergi idaresi 

vergiyi mükelleflerin beyan ettikleri değerler üzerinden beyannamenin verildiği 

tarihten itibaren 15 gün içinde tarh eder. Tarh edilen vergiler intikal eden malların 

Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlere göre ikmal edilir  (VİVK.m. 10/5). 

 

2. İkmalen Vergi Tarhı 

 

 Vergi Usul Kanunu kanuna göre ikmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa 

olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve 

defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir 

matrah veya matrah farkı üzerinden verginin tarh edilmesidir (VUK.m.29).İkmalen 

vergi tarhı tamamlayıcı nitelikte bir tarhtır. Böyle bir tarhın geçerli olabilmesi için 

birinci koşul daha önce bir tarh işleminin yapılmış olmasıdır. Böyle bir tarh yoksa 

onu tamamlaması gereken tarh da doğal olarak söz konusu olamaz. 

 Mükellef daha önce verdiği beyannamesinde çeşitli gelir unsurlarından elde 

ettiği gelirleri yanlışdeğerlendirmelerle ya da Diğer nedenlerle eksik gösterebilir ya 

da bazı gelir unsurlarını gösterip Diğerlerini göstermeyebilir veya da zarar 

gösterebilir. Bu taktirde daha önce bir tarhiyat yapılmışolduğundan bu eksiklikleri 

giderici yöndeki tamamlayıcı tarhiyat kanuna uygun olacaktır. 
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İkmalen tarhiyat yapılabilmesi için daha önce bir tarhiyat yapılması da yeterli 

değildir. İkmalen tarhiyata göre ek bir vergi salınabilmesi için matrah yada matrah 

farkının defter kayıt ve belgelere yahut kanuni ölçülere dayanılarak saptanmış olması 

gerekmektedir.  

Kanunda öngörülen defter ve belgelerde, yapılan bir takım hesap 

yanlışlıklarıikmalen tarhiyat konusu olabilecektir. Kanuni ölçü ise özellikle Vergi 

Usul Kanunu ve Diğer kanunlarda yer alan ölçülerdir. Örneğin, Vergi Usul 

Kanunundaki değerleme ölçüleri ve amortisman farkları, Gelir Vergisi Kanundaki 

emsal kira bedeli uygulamasından doğan farklar kanuni ölçülere göre ikmalen 

tarhiyata konu olmaktadır. 

İkmalen vergi tarhı, genellikle vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah 

farkları üzerinden yapılmaktadır. İkmalen tarh edilen vergi ihbarname ile mükellefe 

tebliğ edilir. Mükellefin tebliğ tarihinden başlayarak 30 gün içinde dava açma hakkı 

vardır. Verginin tahakkuku ancak davanın sonuçlanması ile olabilecektir16. 

 Emlak Vergisinde gayrimenkulün maddi delillere göre saptanan değerinin 

beyan edilmesi gereken asgari değerlerden fazla olması halinde, bu değer üzerinden 

ikmalen vergi tarh olunur. Mükellefin beyanının maddi delillere göre saptanan rayiç 

bedelden düşük olması halinde rayiç bedelle tarhiyata esas değer arasındaki fark 

üzerinden ceza uygulanmaksızın ikmalen vergi tarh olunur (EVK.m.32). 

 

3. Re’sen Vergi Tarhı 

 

Vergi Usul Kanunun 30. maddesine göre “Resen vergi tarhı, vergi matrahının 

tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine 

imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında 

belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır”( VUK.m.30). 

Vergi Usul Kanunu 30. Maddesine göre re’sen tarh sebepleri şunlardır; Vergi 

beyannamesi kanunî süresi geçtiği halde verilmemiş ise, vergi beyannamesi kanuni 

veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin 

____________________________________________________________________ 
16 Kırbaş,  s.100. 
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bilgiler gösterilmemiş bulunursa,Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin 

hepsi veya bir kısmı tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi 

incelenmesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmezse, Defter 

kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine 

imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması 

dolayısıylaihtiyacaSalih bulunmazsa, Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen 

beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa bu Kanunun 

mükerrer 227. maddesi uyarınca 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek 

mensuplarınaimzalama mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa 

veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli malî müşavir tasdik raporu 

zamanında ibraz edilmezse, Re’sen tarh, kısaca, kanundaki sebeplerin ortaya çıkması 

durumunda, vergi borcunun vergi idaresi tarafından doğrudan hesaplanması 

demektir17. 

 

4. Verginin İdarece Tarhı 

 

Vergi Usul Kanunun mükerrer 30. maddesine göre “Verginin idarece tarhı; 

29. ve 30. maddeler dışında kalan hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi 

kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla 

kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında 

tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh 

edilmesidir.” İdarece vergi tarhı usulü, verginin, vergi idaresi tarafından tarh 

usullerinden bir tanesidir. Bu usulün re’sen ve ikmalen tarh usullerinden ayrıldığı 

nokta, bu tarhiyata esas teşkil edecek nedenlerin farklı olusudur. Bu usulün ikmalen 

ve re’sen tarhiyatla ortak yanı ise, tarh işleminin vergi idaresi tarafından 

yapılmasıdır18. 

 

5. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Yoluyla Tarh 

 

Vergiye ilişkin hesaplarda ya da vergilendirmede yapılan hatalar nedeniyle 

haksız yere fazla ya da eksik vergi istenmiş ya da alınmış olabilir. Vergi tarhı vergi  

____________________________________________________________________ 
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17 Osman Pehlivan, Vergi Hukuku, Derya Kitapevi, Trabzon, 2007, s.72.  18 Pehlivan, s.73. 
matrahının tamamen ya da kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 

dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde, bu durumuVergi Usul Kanunu 

vergi hatası olarak nitelendirmekte ve idarece yapılacak yeniden tarhiyat üzerine 

eksik kısmın alınmasına, fazla kısmının terkinine olanak vermektedir (VUK.m.116 ). 

 

J. VERGİNİN TEBLİĞİ 

 

Mükellefin veya sorumlunun vergileme ile işlemlerden haberdar edilmesi 

tebliğişlemi ile olmaktadır. Vergi Usul Kanunu göre “Tebliğ, vergilendirmeyi 

ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe 

veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir”(VUK.m.21), seklinde 

tanımlanmaktadır.  İdarece yapılan vergi tarhiyatı seklindeki bireysel işlemlerin 

hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için ondan mükellefin haberdar olması gerekir. 

Yapılan bir işlemden haberi olmayan kişi için, o işlemin yürürlülüğe girmesi ve 

sonuç doğurmasıdüşünülemez. Bu nedenle idari işlemin mükellefine karsı ileri 

sürülebilmesi ilgililere tebliğ edilmesine bağlıdır. İşleminyürürlülüğe girmesi 

tebliğedildiği tarihtir. Daha önceki bir tarihte yürürlülüğe girmesi düsünülemez19. 

 

1. Posta İle Tebliğ 

 

Genel kural, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden yazı ve belgelerin 

adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere postayla tebliğ edilmesidir. Tebliğişlemi 

posta memuru ile muhatap tarafından ilmühabere tarih ve imza konularak saptanır. 

Bu tarih tebliğ tarihidir. 

Vergi Usul Kanunu’na göre, vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden 

evraklar, adresleri bilinenlere posta vasıtasıyla, bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ 

edilir. Yıllardır uygulanan yöntem budur. Bu yöntemde oldukça fazla sorunlar ortaya 

çıkarır. Vergilendirme sürecinin önemli bir parçası olan elektronik tebligat, Tebliğde 

yapılan bir hata vergilendirme sürecini tamamen etkilemekte ve vergi kaybına yol 

açmaktadır. 

____________________________________________________________________ 
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19  Kızılot, s.147. 

Bu sorunlar, başka çözümler bulma zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu 

zorunluluk gelişen teknolojik altyapı devreye sokarak, elektronik tebligat uygulaması 

ortaya çıkardı.Vergi dairelerince, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılacak 

tebliğler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren muhatapların elektronik adreslerine 

yapılacak. Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik 

ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar Kurumlar vergisi mükellefleri,  

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar 

(Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan 

çiftçiler,hariç) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep 

edenler20.  

Elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için 01.01.2016 tarihine kadar, 

henüz taslak aşamasında olan bildirimlerin doldurulması gerekiyor. Bu bildirimler 

kurumlar vergisi mükelleflerince elden vergi dairesine verilecek. Gelir vergisi 

mükellefleri ise bu bildirimi internet vergi dairesinde elektronik ortamda 

dolduracaklar.  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak, 

elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecek.  

Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecek. 

İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel 

kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklar. İnternet vergi dairesi 

kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan 

kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişecekler. 

Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ 

evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci 

günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacakkayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek, 

erişilebilir şekilde arşivlerde 30 yıl süreyle saklanacaktır21. 

____________________________________________________________________ 

20 Maliye Bakanlığı, 456 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 

27.08.215Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2015/08/20150827-7.Htm S.2, s.1 

21 Maliye Bakanlığı, 456 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 

27.08.215Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2015/08/20150827-7.Htm S.2, s.1 
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213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara 

elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 213 sayılı Kanunda yer verilen 

diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilecektir. Elektronik Tebligat 

uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanacaktır. Ancak bu tarihten önce 

bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat 

yapılabilecektir21Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan 456 

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle getirilen yükümlülüklere 

uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel 

usulsüzlük cezası kesilecektir22. 

 

2. Memur AracılığıylaTebliğ 

 

Verginin veya cezanın ödenecek safhaya gelebilmesi için usülüne uygun 

tebliğ edilmiş olması çok önemlidir.Vergi Usul Kanunun 107. maddesine göre 

“Maliye Bakanlığıtebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırtmaya 

yetkilidir.” Bu usulde de tebliğ tarihi memurun muhataba yazı ve belgeyi teslim edip 

imzasını almışolduğu gündür (VUK.m.107).İster posta yoluyla ister memur eliyle 

olsun, tebliğ mükellefin bilinen en son adreslerine yapılır. Bilinen adresler 

mükellefin bildirdiği en son iş ve ikamet adresleridir. 

 

3. Daire ve Komisyonda Tebliğ 

 

Kanun koyucu tebligatişlemlerini kolaylaştırmak için postayla ya da memur 

aracılığıyla yapılacak tebligatişlemlerinin, ilgilinin kabul etmesi koşuluyla daire ya 

da komisyonda da yapılabileceğini kabul etmiştir (VUK.m.93). İlan yoluyla 

tebliğlerde ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat ya da vekalet yoluyla 

başvuranlara dairede tebliğ yapılmaktadır (VUK.m.106). Uzlaşma halinde de 

tutanağın bir örneği ilgiliye komisyonda derhal tebliğ edilmektedir.  

 

____________________________________________________________________ 
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22 Maliye Bakanlığı, 456 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 

27.08.215Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2015/08/20150827-7.Htm S.2, s.2 

 

Bu usulde tebliğ günü, tebliğ muhatabının daire ya da komisyonda belgenin 

tebliğedildiğineilişkin olarak imzasının alındığı gündür. 

 

4. İlan Yoluyla Tebliğ 

 

İlan yoluyla tebliğ edildiğinde Muhatabın adresi hiç bilinmezse,Muhatabın 

bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri 

gelirse, Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa, 

Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa. 

Hallerinde başvurulur (VUK.m.103). İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi 

dairesine başvurulmamış ve de adres bildirilmemişse bir ay sonunda tebliğyapılmış 

sayılır (VUK.m.106). 

 

5. Hatalı Tebliğler 

 

Vergi Usul Kanunu, tebliğ olunan belgelerde esası etkilemeyecek sekil 

hatalarının olması halinde bu belgelerin hukuksal değerini yitirmeyeceğini kabul 

etmektedir. Örneğin ihbarnamede sıra numarasının unutulmuş olması bu türden bir 

hatadır. Ancak vergi ihbarı ile ilgili belgelerde mükellefin adının, verginin tür ya da 

miktarının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması ya da bu 

belgelerin görevli bir makam tarafından düzenlenmemiş olması belgeyi hükümsüz 

kılar (VUK.m.108). Böyle bir belgenin yeniden düzenlenerek tebliğ edilmesi gerekir. 

Tebliğ usulünde de bazı hatalar yapılmış olabilir. Mükellefin adresinin 

bilindiğidurumlarda ilanen tebliğyapılmış olabilir. Bu şekildeki usulsüz tebliğler için 

yargı yoluna başvurmak gerekmektedir. 

 

6. TebliğYerine Geçen İşlemler 
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Vergi Usul Kanununda tebliğe ilişkin Besinci Kısımdaki hükümler kural 

olarak vergilemeye ilişkin hüküm ifade eden yazı ve belgelerin tebliğinde öncelikle 

uygulanması gereken hükümlerdir. Bu hükümler dışında da gerek Vergi Usul 

Kanununda gerekse Diğer vergi kanunlarında tebliğ yerine geçen işlemler konusunda 

hükümler bulunabilir. Vergi Usul Kanunun 109. maddesi bu hükümlerin saklı 

olduğunu hükme bağlamaktadır(VUK.m.109). 

 

K. VERGİNİN TAHAKKUKU 

 

 Verginin tahakkuku “tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir 

safhaya gelmesidir”  (VUK.m.22). Verginin ödenebilir asamaya gelmesi olarak 

tanımlanan verginin tahakkuku, tarh ve mükellefe tebliğ olunan vergi ile ilgili olarak 

herhangi bir uyuşmazlığın söz konusu olmaması veya var ise, uyuşmazlığın 

çözümlenmesi sonucunda kesinleşmesinden sonra ortaya çıkabilmektedir. 

Verginin ödenebilir asamaya gelmesi için, hesaplama sırasında ortaya 

çıkabilecek hataların düzeltilmesi, hesaplanmış olan vergiyle ilgili olarak borçlusu 

tarafından dava açılmış ise bu davanın sonuçlanması ya da dava açma süresinin 

geçmiş veya uzlaşılmış olması gerekmektedir.  

Vergi tarh edildikten sonra, idare adına vergi alacağı, mükellef adına da vergi 

borcu kaydı düşülmüş olmaktadır. Verginin ödenebilir hale gelmesi bakımından, 

mükellefin söz konusu vergiden veya ilgili ödemelerden haberdar kılınması, yani 

kendisine tebliğa’ta bulunulması ve mükellefin de sonuçlarını kabullenmiş olması 

gereğivardır.Yasalarla kendisine tanınmış olan sürenin geçmesi ya da varsa 

uyuşmazlığın giderilmesi veya çözümlenmesinden sonra vergi tahakkuk 

edebilmektedir. 

 

1. Beyan Üzerinden Tarh Edilen VergilerdeTahakkuk 

 

 Beyan üzerine alınan vergilerde, kural olarak, tahakkuk fişinin kesilmesi ile 

vergi tahakkuk etmiş olur. Gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde durum 

böyledir. Mükellefler beyan ettikleri matrahlara itiraz edemediklerinden vergi 

dairesince beyannamenin alınması üzerine derhal bir tahakkuk fişi düzenlenir. Bu 
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fisin bir örneği mükellefe ya da onun namına vergi dairesine getirene verilir. Bu 

kişilerin tahakkuk fişini almamaları tahakkuka engel olmaz. Bu takdirde tahakkuk 

fişi mükellefe posta ile gönderilir. Beyanname posta ile gönderilmişse tahakkuk 

fişiyine kesilir ve bir örneği kapalı zarf içinde mükellefe gönderilir23. Fişin dairede 

kalan Örneğine de posta zimmet defterinin tarih ve numarası işaret olunur. 

(VUK.m.25,26,27,28). Beyana dayanan bazı vergilerde tahakkuk farklı özellik 

göstermektedir. Veraset ve intikal vergisi tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilmektedir. 

Ancak tahakkuk beyannamenin verildiği anda değil, vergi dairesince tarh edilen 

verginin mükellefe tebliği ile olmaktadır. (VİV.m.10). 

 

2. İkmalen ve Re’sen TarhiyattaTahakkuk 

 

İkmalen ve re’sen tarhiyat sonucu mükelleflere tebliğ edilir. Mükelleflerin bu 

tarhiyata karsı 30 gün içinde dava açma hakları vardır. Bu süreyi geçirdikleri ya da 

açtıkları davayı kaybettikleri takdirde vergi tahakkuk etmiş olacaktır. 

 

3. İdarece TarhiyattaTahakkuk 

 

Beyan üzerinden alınan vergilerden farklı olarak verginin ve buna ilişkin 

cezanın mükellefe ihbarname ile tebliğ edilmesi gerekir. Mükellef dava açma süresi 

içinde dava açmaz ya da açıp da kaybettiği takdirde vergi tahakkuk etmiş olur. 

 

4. Tahakkuku Tahsile Bağlı VergilerdeTahakkuk 

 

Vergi Usul Kanunun 24 üncü maddesine göre, nitelikleri gereği tahakkuku 

tahsile bağlı vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içine alır (VUK.m.24). Damga 

vergisi, tevkif suretiyle alınan vergiler, muhtasar beyannamesinin vergi dairesine 

verilmesi ile tahakkuk eden ve aynı zamanda tahsil edilen vergiler tahakkuku tahsile 

bağlı vergilere birer örnek olarak gösterilebilir. 

 Bu tür vergiler zamanında tahsil edilmediğinde, Danıştay içtihatlarına göre, 

tahakkuku tahsile bağlı vergi olma niteliğini kaybederler. İhbarname esasında tarh ve 

tahakkuk ettirilmesi gerekir24.  
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23 Akdoğan, s.153. 
24Kırbaş, s 115 

Diğer yandan ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin 

cezaların toplam miktarı belirli bir miktarları asmaması ve tahakkukları için 

yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye 

Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir 

(VUK.mük.m.115). 

 

L. VERGİNİN TAHSİLİ 

 

Verginin tahsili, vergi borcunun ilgili vergi dairesine ödenmesi seklinde 

tanımlanabilir. Bu tahsil işlemi doğrudan ya da dolaylı şekildegerçekleşebilmektedir. 

Verginin mükellef tarafından ilgili vergi dairesine yatırılması ve mükellefin adresine 

görevli elemanın gönderilmesi, doğrudan tahsil usulünü oluşturmaktadır24. 

Günümüzde adrese eleman gönderilmesi pek kullanılmamaktadır. Dolaylı tahsil 

usulü ise; mükelleften verginin sorumluları tarafından kesilmesi ve ilgili vergi 

dairesine yatırılmasıdır. Devlet adına vergiyi kesip, yatıran bu kişilerin vergi 

uygulamasındandoğan giderleri kendilerince karşılandığından, devlet iki yönlü yarar 

elde etmektedir. Hem vergiyi tahsil etmiş olmakta, hem de (personel, kırtasiye, 

demirbaş, aydınlatma, ısıtma gibi) tahsilâttan dolayı ortaya çıkan giderleri üçüncü 

kişilere yaptırmış olmaktadır25. 

Tahsil aşamasının mükellef açısından görünümü “ödeme (tediye)”dir. Tarh 

işlemi ile her mükellef için miktarı belirlenen vergi borcu kanuna uygun 

gerçekleştirilecek ödemeyle ortadan kalkar ve mükellefle devlet arasındaki borç 

ilişkisi sona erer. Tarh, tebliğ ve tahakkuku kapsayan ilk üç asama Vergi Usul 

Kanununda tahsilat aşamasının bazı hükümleri Vergi Usul Kanununda bazı 

hükümleri Amme Alacakları Tahsili Hakkında Kanun (AATUHK) da 

düzenlenmiştir. AATUHK tüm kamu alacaklarına uygulanan bir usul kanunudur. 

Vergi de bir amme alacağı olması nedeniyle AATUHK vergi tahsilâtlarına da 

uygulanır26.   

 

____________________________________________________________________ 
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24Kırbaş, s 115. 
25 Akdoğan, s.154. 
26Kızılot, s.160 

Verginin tahsili, tahakkuk eden verginin kanunda belirtilen sekliyle usulüne 

uygun şekildegerçekleştirilir (VUK.m.23). Mükellefler tarafından verginin ne zaman 

ve kaç taksitte ödeneceği kendi kanunlarında belirtilir. Örneğin , Gelir Vergisi (GVK 

m.117) beyannamenin idareye teslim edildiği yılın Mart ve Temmuz, Kurumlar 

Vergisi (KVK.m.21) beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, Katma Değer 

Vergisi (KDVK.m.46) beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü aksamına 

kadar ödenir. 

 

II.VERGİ UYUŞMAZLIĞINA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR 

 

 Haklarında vergilendirme sürecinin çeşitli aşamalarında vergi, ceza, faiz veya 

zam uygulamasına gidilen mükelleflerin düzeltme talebinin vergi dairesi tarafından 

kabul edilmemesi ve bunların dışında diğer vergi ile ilgili uyuşmazlıklar yaşamaları 

durumudur. Hukuk dilinde kullanılan “uyuşmazlık” sözcüğünün günlük dilde 

kullanılan uyuşmazlıksözcüğünden bir farkı yoktur. Yani hukuk dilinde de 

“uyuşmazlık”, anlaşmazlık anlamında kullanılmaktadır. Uyuşmazlık; kişiler, 

merciler,  Adli, İdari, Askeri merciler ve devletler arasında olabilir27. Genel tanımla 

ile uyuşmazlık, karşılıklı iki tarafın, bir konu üzerinde değişikgörüşlere sahip 

olmaları nedeniyle, düşülenanlaşmazlığı ifade etmektedir28. 

 

A. VERGİ UYUŞMAZLIĞI 

 

 Vergi uyuşmazlığı, vergi idaresiyle mükellefler arasında vergi dolayısıyla 

ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklardır. Genel olarak vergi uyuşmazlıkları, vergi 

borçlusu ile vergi alacaklısı arasında vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, 

tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uygulamalarından ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin bir vergi inceleme elemanının yapmışolduğu vergi incelemesi sonucu 

bulduğu matrah farkının, kanuna uygun olmadığının mükellef tarafından ileri  

____________________________________________________________________ 
27 ŞükrüKızılot / ZuhalKızılot, Vergi ihtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 
2008, s.49.  
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28 Şener İşbilir, “Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Çözüm Yolları”, Yüksek Lisans Tezi, 
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2008, s.28. 
 

 

sürülmesi, mükellef ile idare arasındaki uyuşmazlığı doğurmuş olur. Bu 

uyuşmazlığın hukuk dünyasında sonuç doğurabilmesi için matrah farkı üzerinden 

verginin tarh edilip, tebliğişleminin yapılmış olmasının ayrıca gerçekleşmesi gerekir. 

İnsan unsurunun bulunduğu her yerde hatanın da olabileceğini kabul etmek gerekir. 

Dolaysıyla rakamların ve işlemlerin çok fazla olduğu vergi sistemimizde mükellefin 

yada vergi dairesinin hata yapma riski her zaman olacaktır. Çok çeşitli hallerde 

ortaya çıkan vergi hataları mükellefin lehine yada aleyhine olabilmektedir.  

Bu sebeple hataların düzeltilmesi işlemi mükellef ile vergi idaresi arasında 

zaman zaman yargıya taşınan ihtilaflara neden olmaktadır29. Bazen paranın 

çekiciliğindendoğan hatalı hesaplama teşebbüsleri, bazen de ticari yadaDiğer 

faaliyetlerin kişi ve kuruluşlar arasında farklı değerlendirmeye tabi tutulmaları, vergi 

miktarını uyuşmazlık konusu duruma getirir. Vergi daireleri ile mükellefler, kendi 

görüşlerinin daha doğruolduğundan hareketle, anlaşmazlık içine girerler. Vergi 

uyuşmazlığının temelinde mükellef ile vergi dairesi arasında bir “anlayış farkı” ya da 

“görüşayrılığı” bulunduğu göze çarpmaktadır30. Verginin zorunlu bir ödeme aracı 

olması, verginin tarafları olan mükellefler ve vergi sorumluları ile kendisine 

vergilendirme yetkisiverilmiş olan devlet veya kamu kuruluşları arasındaki 

uyuşmazlıkların artmasına neden olmaktadır. Vergi idaresi ile mükellef veya 

sorumlularının devamlı bir uyuşmazlık içinde olmaları, vergi sisteminin yerleşmesine 

ve gelişmesine engel teşkil etmektedir31. 

Vergi uyuşmazlıkları, ekonomide yaşanandeğişiklikler nedeniyle sıklıkla 

değişikliğeuğrayan vergi kanunlarının anlaşılmasında ve uygulamasında yaşanan 

sorunlar, vergi memurlarının hazine lehine tutumları, mükelleflerin vergi kaçırma ve 

vergiden kaçınma eğilimleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle mükellefiyet, 

ceza kesme ve tahsil konularında vergi uyuşmazlıklarıyoğun bir biçimde 

yasanmaktadır32. Vergi kanunları hazırlanırken kanun koyucunun düşünmediği 

birçok husus değişik nedenlerle gündeme gelmektedir33.  
_________________________________________________________________________________ 
29 Hakkı Yıldırım,”Vergi Hataları”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S: 495, 2007, s.73. 
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30Kızılot, s.50.  
31 Feyzullah Durgut,”Vergi ve Cezalarda Uzlaşma”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S:490, 2007, s.3 
32Kırbaş, s.120. 
33 Aksoy, s.64. 

Bunun dışında, ekonomik yasamın sürekli olarak değişmesi, vergi kanunlarını 

da etkileyerek sık sık değişmelere yol açmakta, uygulamasında güçlükler 

yaratmaktadır. Bu durumdan etkilenenler sadece yükümlüler değildir. Vergi 

memurlarının da uygulamada bir çok hatalar yaptıkları bir gerçektir. Üstelik vergi 

dairelerinin, kanunlara çoğu kez krıminal olarak baktığını gözlemek mümkündür34. 

Bundan başka, vergilerin yükümlüler açısından bir ‘külfet’ olarak algılanması sonucu 

birçok yükümlü kanunlardaki boşluklardan yararlanarak ödeyeceği vergiyi azaltmaya 

ya da hiç ödememeye çalısmaktadır35. 

 

B. VERGİ UYUŞMAZLIĞININ ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN 

ETKENLER 

 

1. Vergilendirme İşleminin Hukuka Aykırılığı 

 

Vergilendirme işleminde; yetki, konu, sekil ve sebep yönlerinden birinin ya 

da bunlardan birkaçının bulunması halinde, uyuşmazlık ortaya çıkmış olur36. Hukuka 

aykırı olarak tahsil edilen vergiler için vergi idaresi tazminat ödemek 

zorundadır. Tazminat Devletin hukuka aykırı olarak yapmış olduğu vergilendirme 

işlemlerine dayanarak vergi tahsilatında bulunması halinde doğmaktadır. Uyuşmazlık 

konusu olabilen durumları hukuka aykırılığı yönünden ortaya çıkış nedenleri 

aşağıdaki konu baslıkları ile açıklanmaya çalışılacaktır. 

 

2. Vergilendirme İşleminin Yetki Yönünden Hukuka Aykırılığı 

 

 Vergi kanunları, Anayasadan sonra vergi hukukumuzun en önemli, zorunlu 

ve bağlayıcıkaynağıdır. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla; orada yer alan temel 

ilkeler doğrultusunda, vergi koyma yetkisi, kural olarak yasama organına verilmiştir. 

Yasama organı, vergi ve benzeri yükümlülükleri, ancak kanunla koyabilecektir37.  

____________________________________________________________________ 
34Erginay, s.106. 
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35 Aksoy, s.6. 
36İşbilir, s.25. 
37İşbilir, s.24. 
 

Vergi idaresinin yetkisi konu, zaman ve yer bakımından olmak üzere üçe 

ayrılarak açıklanabilir. Konu bakımından yetki denildiği zaman, yasalarda belirtilmiş 

olan kararların hangi idari makam veya mercilerde alınabileceğini ifade etmektedir. 

Örneğin belediyelerce yürütülen emlak vergisi ile ilgili işlemlerin, sadece gelir 

vergisine iliksin yetkili kılınmış bir idari birim tarafından yapılması, bu işlemleri 

konu bakımından yetki yönünden hukuka aykırı kılmaktadır. Zaman bakımından 

yetki ise, konu bakımından yetkinin kullanabileceği süreyi ve zamanı ifade 

etmektedir. Yetkinin kullanılması konusunda zamana yönelik kısıtlamaların 

bulunması halinde, idari organ bu kısıtlamalara uygun işlem tesis etmek 

durumundadır. Zaman asımına uğramış olan bir verginin tahsiline ilişkinişlemler 

zaman bakımından yetkisizliğe örnek verilebilir. Yer bakımından yetki ise vergi 

dairesinin konu bakımından yetkisini kullanabileceğicoğrafi alanı ifade etmektedir. 

Örneğin gelir vergisi kanunumuza göre bu verginin, mükellefinin ikametgâhının 

bulunduğu yerdeki vergi dairesi tarafından tarh edileceği hükme bağlanmıştır. Ancak 

kanunda sayılan istisnalar dışında mükellefin ikametgâhının bulunduğu yerdeki değil 

de, başka bir yerdeki vergi dairesi tarafından vergilendirme işlemlerinin yapılması, 

bu işlemlerin hukuka aykırılığına neden olmaktadır38 . 

 

3. Vergilendirme İşleminin Konu Yönünden Hukuka Aykırılığı 

 

Verginin konusu; verginin üzerine konulduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak  

kaynağını oluşturduğu iktisadi unsurdur. Verginin ne üzerinden alınacağını, belirten 

verginin konusu kavramı, mükellefiyetin hedefini ve amacını önemli ölçüde 

gösterir.Uygulanacak olan verginin neyin üzerinden alınacağı, yasa koyucu 

tarafından belirlenmekte olup, yasalarda gösterilmiş olmadıkça, herhangi bir unsur ya 

da ilsem vergilendirilemez39. Ayrıca verginin konusu göz önünde tutulmak suretiyle, 

kıyas yoluyla Diğer bazı işlem yâda iktisadi unsurların vergilendirilmesi olanağı 

yoktur. Açık bir şekilde hukuka aykırılık durumlarında idari işlem konu yönünden 

hukuka aykırı sayılmaktadır. 
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38Kızılot, s.51. 
39 Akdoğan, s.136. 
 

Örneğin Gelir Vergisi Kanunumuza göre, gelir vergisinin konusu gelirdir ve 

vergiyi doğuran olay, gelirin elde edilmesidir. Bu durumda gelir elde eden bir gerçek 

kişiden gelir vergisi yerine, bir harcama vergisi alınması, vergilendirme işlemini 

konu yönünden hukuka aykırı duruma getirmekte ve sakatlamaktadır. 

Bir vergilendirme işleminin hukuki sebebi, vergi idaresini o işlemi yapmaya 

yönelten etken, konusu ise işlemin neden olacağı hukuki netice olduğundan, sebep ve 

konu unsurları arasında çok sıkı bir iliksininolduğu görülmektedir. Nitekim kanunda 

ön görülen sebep gerçekleşmiş olmasına rağmen, yapılan işlem kanunda öngörülen 

hukuki sonuçtan başka bir sonucun dogmasına neden olmuşsa, konu yönünden 

hukuka aykırılık ve sakatlıktan bahsedilebilecektir. Yani vergilendirme işleminde 

sebep ve konu arasındaki mantıklı iliksidoğrukurulmamış demektir40. 

 

C. VERGİ İNCELEMELERİ 

 

  Günümüz vergi sistemlerinde genellikle beyan esası geçerlidir. Beyan 

esasında yükümlüler bir vergilendirme dönemine ilişkin kazançlarını vergi 

yasalarında belirlenen şekillerde tespit ederek, kazanç toplamını beyanname ile 

bildirirler vergi idaresi de bildirilen bu matrah üzerinden idari bir işlem ile ödenecek 

vergi miktarını hesaplayarak vergiyi tahsil eder. Vergi Usul Kanununun 134. 

maddesinde vergi incelemesi konusu düzenlenmiştir. Vergi, incelemesi ise, vergisel 

arama ile birlikte, vergi denetim araçlarından en önemlisidir. Vergi incelemesi, esas 

olarak, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamak amacıyla yürütülen bir faaliyettir. Vergi denetim ve vergi inceleme yetkisi, 

anayasal bir yetki olan vergilendirme yetkisinin bir uzantısıdır41. 

Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunuaraştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Ödenmesi gereken verginin 

doğruluğu ise; beyan esasına dayanan vergilerde mükellef veya vergisorumlusunun 

vergi matrahı, vergi nispet ve miktarının defter, kayıt ve belgeler üzerinden veya 

defter ve belgeler kısıtlı olmaksızın ödenmesi gereken verginin tespitine yönelik  
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40İşbilir,!s.52.  
41Başar Soydan, ’’ Türk Vergi Hukukunda Vergi İncelemesi ”, Doktora tezi Tezi, Marmara 
üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2015, s.28. 
olarak, ekonomik gerekçeler de dikkate alınmak suretiyle her türlü delil üzerinden 

araştırılıp tespit edilmesiyle olur.  

Defter ve belgeler dışında her türlü delil, basta vergi daireleri olmak üzere, 

resmi daireler, bankalar, sigorta şirketleri ve(kayıtlardan tespit edilmiş olan dahil) 

vergiyle ilgili olaylarda taraf olanlardan alınacak bilgi ve belgeler, vergi 

sistemimizde bağlayıcı etki yaratmamakla birlikte; servet unsurları, yasam düzeyi ve 

harcamalar incelemede obje olabilir. Defter ve belgelere göre kayıtlar üzerinden 

yapılacak randıman hesabı yoluyla beyanın gerçeğe uygun olup 

olmadığıaraştırılarak, araştırmalar sonucu bulunan beyan farkı üzerinden cezalı 

olarak vergi tarhiyatı yapılır. Buna karşılık mükellefin bu tarhiyata, yapılan 

hesaplamaların yanlışolduğunu ileri sürerek tarhiyat konusu vergi ve cezaya itiraz 

etmesi halinde, vergi uyuşmazlığı ortaya çıkmaktadır42. 

 

1.Vergi Hatası Ve Ceza Uygulaması 

 

Vergi hatası VUK’ta; “Vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede 

yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya 

alınmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır ( VUK.m. 116). 

Vergi hataları, asıl vergi alacağından kaynaklanan hatalar ve asıl vergi 

alacağına bağlı olarak oluşan vergi cezaları ile vergiye ilişkin gecikme zammı ve 

gecikme faizinde kaynaklanan hataların tamamını kapsayacak nitelikteki hatalardan 

oluşur. Hata düzeltme yolu, sadece vergi hatalarına özgü bir çözüm yoludur. Her 

türlü işlem sakatlıklarına karşı hata düzeltme yoluna başvurulamaz. Sadece VUK’ da 

vergi hatası olarak adlandırılan işlem sakatlıklarında vergi dairesinin tesis ettiği 

işlemlerin hata düzeltme yoluyla düzeltilmesi mümkündür. Yani kanun, vergi 

hataları bakımından numerusclauses ilkesi kabul etmiştir43. İdari bir işlem olan 

verginin tarh aşamasındaçeşitli hatalar yapılmış olabilir. Vergiye ilişkin hesaplarda 

yâda vergilendirmede yapılan hatalar sonucu haksız yere fazla yada eksik vergi tarh  

____________________________________________________________________ 
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42İşbilir, s.25. Mahsup işlemlerinin yapılmamış olması durumunda, fazladan tarh edilen vergiden 
doğan uyuşmazlıklar, hatalı vergi tarhiyatının düzeltme yoluyla giderilmesi ile idare tarafından 
çözümlenebilir. (Dn. VDDK, 11.04.1997 tarih ve E.1995/194, K.1997/188 sayılı karar. ). 
43 Ahmet Bozdağ,“Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Sürecinde Özellikli Durumlar”,Vergi Sorunları 
Dergisi, İstanbul, 2008,S.234, s.192 
edilmiş ve ceza kesilmiş olması farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu hatalar 

yanlış bir hesaplamadan yâda vergilendirmeden kaynaklanıyor olabilir. Diğer bir 

ifade ile matematikselişlemlerde hata yapılmışolabileceği gibi, verginin tarh edilmesi 

aşamasında yanlış oran veya tarife uygulanmamış veya mahsuplar yapılmamış 

olabilir44.  

Bunların yanı sıra, matrahın yanlış belirlenmiş olması, yada aynı matrah 

üzerinden birden fazla vergi ve ceza alınmak istenilmesi, hesap hatalarına örnek 

gösterilebilir39.Ayrıca açık olarak verginin konusuna girmeyen yada vergiden istisna 

bulunan gelir servet, değer, belge ve işlemler üzerinden vergi alınması veya 

istenmesi yada yine açık bir biçimde vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf 

bulunan kimselerden, örneğin isim benzerliği sonucu vergi istenmesi, 

vergilendirmede yapılan hatalara örnek gösterilebilir45. Verginin asıl mükellefi yerine 

başka bir kişiden vergi istenmesi yada vergilendirme veya muafiyet döneminin yanlış 

belirlenmesi sonucu, verginin eksik veya fazla istenilmiş olası vergilendirme 

işlemlerinde yapılan diğer hatalardır. Vergi Usul Kanununun 116. ve devamı 

maddelerinde düzenlenmiş olan vergihatalarından birisi veya birkaçının bulunması 

halinde tarh edilen verginin hatalı olduğu ileri sürülebilir. Hatalı vergi tarhı veya ceza 

kesilmesi ise vergi uyuşmazlıklarınınoluşumunda önemli etkendir. 

 

2. Matrahın Düşük Beyanı 

 

 Mükellefin beyan ettiği matrahın vergi dairesince düşük bulunması sonucu 

ilave bir tarhiyat yapılması ve mükellefin böyle bir matrah farkı olmadığını yada 

vergi dairesince belirlenen matrahın çok yüksek olduğunu öne sürmesiyle 

uyuşmazlık doğmuş olmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradı bakımından emsal kira 

bedeli, harçlar bakımından gayrimenkulün hesaplanmış değeri ile belirli oranlara 

göre hesaplanmış emlak vergi değeri, oto alım satımlarında en az değerin bağlandığı 

 

____________________________________________________________________ 
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44 Maddi hata sonucu vergi matrahının fazla saptandığı durumlarda, matrahın yanlış belirlenmiş 
olması söz konusudur. Bu durumda, aradaki farkın düzeltme yoluyla kaldırılması gerekir. MB’nin 
07.05.1998 tarih ve B.07.GEL.0.29/2864-124-2785 sayılı özelgesi. 
45 Vergi konusundan çıkarılan bir gelir üzerinden vergi istenmesi, ortada açık bir vergilendirme 
hatasının olduğunu gösterir. (Dn.4.D. 23.11.1995 tarih ve E 1994/4970, K. 1995/4829 sayılı karar) 
 

kasko değeri ile yükümlülerin gerçekten elde ettikleri kazançlara göre düşük matrah 

beyan etmeleri önlenmeye çalışılmaktadır46. 

 

3. Verginin Ödenmemesi 

 

Tahakkuk ettirilmiş bulunan vergilerin ödenmemesi yada vadesinde 

ödenmemiş olması, vergi uyuşmazlığınıdoğurabilenDiğer bir nedendir. Vergi idaresi, 

mükellef ya da sorumlusunun kesinleşmişyadakesinleşmek üzere bulunan vergi 

borcu ile cezalarını tahsil edebilmek amacıyla, gerektiğinde bazı zorlayıcı yollara 

başvurmaktadır. Mükellef yada sorumlunun; böyle bir borçlarının olmadığını, istenen 

borcun gerçeğin üzerinde olduğunu veya bu borçla ilgili olarak daha önce 

tebligatyapılmadığını öne sürmesiyle de, uyuşmazlıkbaşlamış olmaktadır47. 

Vergi ile ilgili tebligatın kanuna uygun olarak yapılmamış olması sonucu 

zaman asımının veya dava açma süresinin hesabı bakımından tebligatın veya 

bildirimlerin süre ve usulüne uygun şekildeyapılmamış olması veya mükellefin vergi 

ödemeye karsı duyarsızlığından da uyuşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. 

 

D. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YERLERİ 

 

Vergi tarhı, vergi idaresinin belli bir yasaya dayanarak mükellef aleyhine ve 

Devlet lehine alacak yaratan tek taraflı idari bir işlemdir. Vergi tarhı seklindeki idari 

işlem beyana dayalı olarak yapılabileceği gibi, “vergi inceleme raporuna dayalı 

olarak” da yapılabilir48.İnceleme elemanınca hazırlanan vergi inceleme raporu, vergi 

dairesine intikal ettiğinde, vergi dairesinin ilgili birimince bulunan matrah ya da 

matrah farkı üzerinden hesaplanan vergi, ihbarname ile tarh olunur. Tarh olunan 

vergiye ayrıca, vergi zıyaı cezası da uygulanır. Vergi dairesince yapılan bu idari 

işlem, kanuna ve usule aykırı ya da maddi bir hata nedeniyle sakat ise, mükellefin 
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46 İşbilir s.29. 
47 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Vergi Reformu”, 1998, s.223.  
48İşbilir s.30. 
bu tür kanunsuz, usulsüz ya da hatalı bir vergi tarhiyatına itiraz hakkı vardır49.Vergi 

uyuşmazlıklarının çözüm yollarının sistematiğe etmek gerekirse önce idari çözümler 

(barışçıl çözümler) ,yargısal çözümler ayrımı yapılabilir. 

İdari çözümler yükümlü ile vergi dairesi arasında uyuşmazlık konusunun 

çeşitlibarışçıl yöntemlerle, anlaşarak ya da idari denetim ilkeleri çerçevesinde 

ortadan kaldırılmasına iliksin yöntemlerdir.  

İdari çözümler için iki özellik belirtilebilir. Bu yollara başvurmazorunluluğu 

yoktur; idari yollara başvurudan sonra duruma göre yargısal çözüm istenebilir. 

Barışçıl çözümlerle üzerinde anlaşılamayan ya da bu yollara hiç gidilmeden, yargısal 

anlamıyla bir “çekişme” (niza) haline getirilen uyuşmazlıklar ise vergi yargısının 

görev alanına girer. Vergi davası açmak, kanun yollarına (itiraz, temyiz) başvurmak 

suretiyle çekişme bir çözüme baglanır50. 

 

1. Vergi İdaresinin Yapısı ve Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi 

 

Vergi idaresi, vergi idaresinin yapısı ve vergi uyuşmazlıklarının idari 

aşamada çözümlenmesi aşağıda konu başlıkları ile ele alınacaktır. 

 

a. Vergi İdaresi 

 

Türk vergi mevzuatında vergi idaresinin tanımı yerine, vergi dairesinin tanımı 

yapılmaktadır. VUK 4. Maddesine göre “Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi 

tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir.” Daha geniş bir tanımlama ile  

 

faaliyet ve işlemleri yapan bir örgüttür. 

Vergi idaresi denildiğinde akla, ülkenin vergi sisteminin yönetildiği ve 

merkezi idarenin bu alandaki en üst birimi olan Maliye Bakanlığı gelmektedir. 

Türkiye’de vergi idaresi Maliye Bakanlığı bünyesinde örgütlenmekle birlikte, yerel 
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yönetimlerin de vergiye ilişkin bazı yönetsel görevleri vardır. Yapılan bir araştırmaya 

göre, Türkiye’de vergilerin %90’ı Maliye Bakanlığı tarafından toplanmaktadır46. 
__________________________________________________________________________________________ 
49 Mualla Öncel, Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara,2007, s.170. 
50İşbilir, s.32. 
b. Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi 

 

Vergi uyuşmazlıklarında idari çözümler yükümlü ile vergi dairesi arasında 

uyuşmazlık konusunun çeşitlibarışçıl yöntemlerle, anlaşarak ya da idari denetim 

ilkesi çerçevesinde ortadan kaldırılmasına ilişkin yöntemlerdir. Uyuşmazlığın bu 

yöntemlerle çözümlenmesi, kanunun çekişmesiz bir şekilde ve yargı yolunun 

gerektirdiğiuğrasılar içine girmeden ödenmesi gereken bir vergi veya cezanın 

bulunması halinde ise bunun taraflar bakımından uygun şekilde ödenmesinin 

saglanmasıdır51. İdari çözümler yükümlü ile vergi dairesi arasında uyuşmazlık 

konusunun çeşitli yöntemlerle anlaşarak ya da idari denetim ilkeleri çerçevesinde 

ortadan kaldırılması anlamındadır52.İdari aşamadaki çözüm; özellikle hesap veya 

vergilendirme hataları söz konusu olduğunda bu sorun “düzeltme” yoluyla 

giderilmektedir.Vergi hataları dışındaki hallerde ise; mükellefler ödemeleri istenen 

vergi ve cezaların bir bölümünden kurtulabilmek için bu uyuşmazlığa idari aşamada 

çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Uyuşmazlığın idari aşamada çözümü; idareye 

alacağını güvence altına almak veya erken tahsil etmek ve çok sayıda sorunu yargı 

yoluyla takip etmek zahmetinden kurtarırken, mükelleflerin de basta uzlaşma olmak 

üzere kullanılan Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları; düzeltme, 

pişmanlık ve ıslah, cezada indirim ve uzlasmadır53. 

 

2. Vergi Yargısı ve Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Çözümlenmesi 

 

Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarından bir Diğeri de uyuşmazlıkların 

yargı aşamasında çözümlenmesidir. Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarından 

yargısal çözümler, yargısal anlamıyla bir “çekişme” (niza) haline getirilen 

uyuşmazlıklar vergi yargısının görev alanına girer. Vergi davası açmak, kanun 

yollarına (itiraz, temyiz) başvurmak suretiyle çekişme bir çözüme bağlanır. Yargı  

____________________________________________________________________ 
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51 Yeşim Yorulmaz, “Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada Çözümlenmesi Ve Türkiye 
Sonuçları”, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 
2000, s.10. 
52 Ramazan Armağan, “Veri Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaşma Müessesesi ve Isparta iline 
ilişkin Bir Değerlendirme”, Maliye Dergisi, S:153, 2007,  s.165. 
53 Öncel, s.185. 

 

yolu bir yandan uyuşmazlığı ortadan kaldırırken aynı zamanda idarenin yargısal 

denetimini gerçekleştirmek suretiyle hukuk devleti ilkesi gereği vergilendirme 

işlemlerinde yasaya uygunluğusağlayıpsübjektifişlemler bakımından vergilerin 

yasallığı esasını geçerli kılmaktadır. Vergi yargısı bu asli işlevlerin yanı sıra içtihat 

ve yorum yoluyla vergi hukukunun gelişmesini de saglamaktadır54. 

Yargının is yükünü azaltma amaçlı olmak üzere yargı öncesi süzgeç 

kuruluşlar olarak nitelendirilen bağımsız idari otoritelerin yapılandırılması yoluna 

gidilmiş ise de bu kurulların kararlarına karsı her halükarda yargı yoluna gidilmesi 

yargının is yükünü azaltmak yerine arttırmıstır55. Vergilendirmeye karsı dava yolu; 

düzeltme başvurusuna konu yapılabilecek hesap ve vergilendirme hataları da dahil 

olmak üzere her türlü hukuka aykırılık iddiasının konu olabileceği bir yargısal 

başvuru yoludur56. 

 

a. Vergi Yargısı ve Organları 

 

Mevcut vergi yasalarının isleyişi sırasında idare ile mükellef ya da vergi sorumlusu 

arasında meydana gelen ve idari süreç içerisinde çözülemeyen uyuşmazlıkların, nihai 

olarak bağımsız mahkemelerce çözümlendiği ve sonuçlandığı asama vergi 

yargısıdır57. Vergi yargısı geniş kapsamıyla mali yargının bir koludur. Mali hukuk 

koluna paralel olarak mali yargı kamu gelirlerinden başka kamu giderlerinde de 

hukuka uygunluk denetimini içermektedir. Kamu giderleri bakımından görevli 

denetim organı ilke olarak Sayıştay’dır. Vergi yargısı ise kamu alacaklarının 

denetimi ile görevlidir. Sayıştay’ın kamu gelirleri konusunda da denetim görevi 

vardır58.Ülkemizde vergi yargısı 1982’de kabul edilen 2575 sayılı Danıştay kanunu 

2576sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 

 

__________________________________________________________________ 
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54 Öncel, s.185. 
55 Harun Hakan Baş,”İdari Yargı Sisteminin Sorunları Üzerine Bir inceleme”, Maliye ve Sigorta 
Yorumları, S:450, 2005, s.45.  
56 Uğur Karadoğan, “Vergi Uyuşmazlıklarında 2577 Sayılı Kanun 11’nci Maddesinin 
Uygulanabilirliği”, Maliye ve Sigorta Yorumları, S: 513, 2007,s.74. 
57 İşbilir, s.32. 
58 Öncel, s.186 
 

Kurulusu Ve Hakkında Kanun ve2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü 

Kanununda düzenlenmiştir. 

 

b. Vergi Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü 

 

Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında “vergi davası” seklinde 

incelenmesi sonucunda yargı organınca verilen karalar, taraflar açısından kesin 

hüküm niteliğindedir. Böylece, uyuşmazlık yargının kararı doğrultusunda, 

çözümlenmiş olur. Mükellef ya da idare, ancak bir üst yargı organına başvurarak bu 

kararın bozulmasını isteyebilir59. Türkiye’de vergi yargısı 1982 öncesi karmaşık bir 

yapıya sahipti. 1982’den sonra vergi uyuşmazlıklarının çözümü için vergi 

mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri oluşturulmuştur. Danıştay’a ise ilk derece 

ve üst derece yargı yeri olarak görev verilmiştir.  

Vergi mahkemeleri, vergi uyuşmazlıklarında ilk derece mahkemesi olarak 

görev yapan yargı kuruluşlarıdır. Mahkemeler tek yargıçla veya kurul halinde görev 

yaparlar. Vergi mahkemelerinin tek yargıçla verdiği karara karsı bölge idare 

mahkemelerinde; kurul halinde verilen kararlara ise Danıştay’da temyiz yoluna 

gidilebilir.  

Bölge idare mahkemeleri, yargı çevresindeki vergi mahkemelerinde tek 

yargıç tarafından verilecek kararları itiraz üzerine inceleyerek kesin olarak hükme 

bağlamak ve vergi mahkemeleri arasında çıkacak görev ve yetki uyuşmazlıklarını 

çözümlemek üzere kurulmuşlardır. Danıştay Anayasa ile görevlendirilmiş Yüksek 

İdare Mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. 

Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın 

kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif 

yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan 
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tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır60. Mükellefler beyan ettikleri matrahlara 

ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karsı dava açamazlar. Bu kanunun  

!

___________________________________________________________________________________________ 
59Kızılot, s.75.!
60İşbilir, s.32. 

 

vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur61. Vergi mahkemeleri, genel bütçeye, il 

özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla, benzeri yükümler ve 

bunlara bağlı zam ve cezalar ile tarife uyuşmazlıkları, ayrıca Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların 

çözümlenmesinde birinci derece yargı merciidir62. Vergi uyuşmazlıklarının 

çözümünde yargı yolu nihai çözüm sağlayan etkili bir yol olmakla beraber, 

uyuşmazlığın yargıda kesin hüküm haline gelmesine kadar zorlu bir yol kat etmek 

gerekmektedir. Vergi borçlusu ile idare arasında çekimsenin zaman ve maddi 

kayıplara yol açması dışında idare ile yükümlü arasındaki güvenin sarsılması da söz 

konusu olabilmektedir. Vergi uyuşmazlıklarının çekişmesiz olarak, yargıya gitmeden 

çözülmesi iki taraf bakımından da yararlıdır63. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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61 Karakoç, s.53. 
62 Ersin Nazalı, “Türkiye de Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Asmamasında Çözümlenmesinin 
Geçirdiği Aşamalar”, Vergi Dünyası, S:313,2007, s.125. 
63İşbilir, s.33. 
!

İKİNCİ BÖLÜM 

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARINI GEREKTİREN 

SUÇLAR VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
!

!

I. GENEL OLARAK 
!

 Hukuk ilgili değeri korumak istiyorsa o değere müdahale niteliği taşıyan 

eylemi yaptırıma bağlayarak o değere olacak saldırıları hukuka aykırı hareket haline 

getirir. Kasten insan öldürmek suçuyla (TCK.m.81) korunan hukuki değer yaşama 

hakkı iken hırsızlık suçuyla (TCK.m.141) korunan hukuki değer mülkiyet hakkıdır64.  

Eski anlayışlarda ceza, işlenmiş olan bir kötülüğün düzeltilmesi, giderilmesi 

niteliğinde iken, çağdaş görüşlerde, suç işleyen kişiye, çeşitli yapıcı amaçları 

gerçekleştirmesi için uygulanan ve esasında kişiyi yoksunluklara bağlı kılan bir 

yaptırımdır. 

Ceza Hukukunda suç, "kanunların cezalandırdığı fiiller", "sosyal hayatın, 

cezai yaptırım' altında yasak edilen zararlı belirtileri"dir. Suç bir "tezat kavramı" dır. 

Hegel' in dediği gibi, bir "hakkın İnkarı”dır. Fiil ile kanun arasında bir tezat, bir 

çatışma teşkil ettiğine göre, "suç, hukuki değerlerin inkar ve reddini belirler"65. Ceza 

kelimesinin kökü Arapça'dır.  Arapça'da bu kelime "gerek iyi gerek kötü olabilen bir 

karşılık" anlamına gelmekte, "mükâfat" yerine de kullanılmaktadır. Ceza Türkçe'de 

sadece "kötülükle karşılık" anlamını taşır. Latince'de ise ceza sözcüğünün karşılığı 

olan "poena" kelimesi azap, ızdırap, elem, vicdan azabı anlamına gelmektedir66. 
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Çağdaş ceza hukuku; suçlunun korunmasını olduğu kadar, toplumun 

yararlarını da sağlayan uygun önlemleri düşünmek ve uygulamak dönemine 

gelmiştir. 

!
___________________________________________________________________________!
64Doğan Şenyüz, Vergi Ceza Hukuku, Bursa, 2012 .s.3. 
65 Reşat, Tesal, “İktisadi Ticari  Mali Suçlar”, Üçüncü Baskı,  İTİA Yayını, No:226, İstanbul 1972, 
s.11. 
66Nihat Edizdoğan,/ Metin Taş/  Ali Çelikkaya, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Bursa 2007.s.5 

ŞENYÜZ’e göre Ceza, yeni düşüncelerin etkisi altında, suçluya azap ve 

ızdırap veren bir araç olmak yerine, mümkün olduğu kadar, onun durumunu 

düzeltmesini sağlayıcı bir araç şeklini almaktadır.  

Ceza hukukunda ceza "suç karşılığı olarak onu işleyen kimse hakkında 

uygulanan kanuni bir yaptırım işlediği suç dolayısıyla suçluya çektirilen bir acı ve 

ızdırap Devlet tarafından suçluya çektirilen bir kötülük’tür". Bu bakımdan cezanın 

elem ve ızdırap verici bir araç olma niteliğini, olumlu ve yapıcı amaçların elde 

edilmesine yönelmiş olarak günümüzde de hâlâ taşıdığı söylenebilir67. 

Yoksunluklara bağlı kalıcı olması nedeniyle, ızdırap ve sıkıntı çektirme 

niteliği vardır. Bu bakımdan toplum adına birçok durumlarda, suç işleyene ceza ile 

bir ızdırap ve zorluk çektirilmektedir. Mükellefin vergiye gönüllü ve cebri uyumunu 

sağlayacak mekanizmaların mali sistem içine yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

çerçevede mükelleflerin vergiye cebri uyumunu sağlayacak ve gönüllü uyuma 

yönlendirecek ceza uygulamalarından yararlanılmaktadır68. 

Ancak günümüzde toplum ve suçlunun ortak yanlarını dikkate alan bir 

tepeleme (tenkil) sistemi içinde, sadece suçluya azap ve ızdırap verme amacı güden 

bir yaptırımlar sisteminin sosyal yarar ile bağdaşamayacağı anlaşılmış ve bu sistem 

yerine suçlunun uslanması, yeniden sosyalleştirilmesi ile birlikte toplumun tepkisini 

de açığa vurabilecek, yapıcı ve karma nitelikteki yaptırımların kullanılması 

düşüncesi kabul edilmiştir69.   

 

II. İDARİ VERGİ SUÇLARI VE ADLİ VERGİ SUÇLARI AYRIMI 

 

Bu cezalar içerisinde, para cezaları, özgürlüğü bağlayıcı cezalar 

bulunmaktadır. Vergi suçları; idari vergi suçları ve adli vergi suçları olarak 
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ayrılmaktadır. İdari vergi suçları ise; Vergi zıyaı suçu ve Usulsüzlük suçları olarak 

ayrılmaktadır. 

___________________________________________________________________________!
67Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.6. 
68 Şenyüz, .s.29. 
69 Mehmet İlhan, ” Vergi Mükelleflerinin Vergi Suç Ve Cezaları İle Temel Vergilendirme 
İlkelerine Bakış Açısının Analizi ” Yüksek Lisans Tezi, Uşak üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Uşak, 2015  s.154 

Vergi suçları, mükelleflerin, sorumluların veya bu kişilerle hukuki ilişkide 

bulunan kişilerin Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan, kanun hükümlerini ihlal 

etmeleriyle oluşmaktadır. 

Vergi kanunları, bir hukuk metni olmanın yanında, vergi muhasebesi 

ilkelerini göstermektedir. Vergi muhasebesi ile vergi hukuku aynı şey değildir. Vergi 

muhasebesi, ödenecek verginin hesaplanmasını; vergi hukuku ise, hesaplanan 

verginin hukuka uygun olup olmadığını incelemektedir. Her iki alanın kendine özgü 

ilkeleri, kurumları vardır. Vergi hukukçusu olmak için, vergi muhasebesi bilgisine 

sahip olmak lazımdır, fakat elzem değildir. Başka bir deyişle, vergi muhasebesi 

bilgisine sahip olmayan bir hukukçunun vergi hukukçusu olması mümkündür; fakat 

hukuk fakültesi mezunu olmayan bir vergi muhasebecisinin vergi hukukçusu olması 

düşünülemez70. Hukuki ilişkinin tarafları arasında ortaya çıkan sorunların her zaman 

taraflarca çözümlenebilmesi mümkün değildir. Hukuki sorunların taraflar arasında 

çözümlenememesi halinde uyuşmazlık haline dönüşmesi kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Vergi kanunlarına karşı yapılan aykırı hareketler sonucunda vergi 

cezalarına başvurulmaktadır. 

Vergi Zıyaı Suçu, “Vergi zıyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile 

ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, 

verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade 

eder.” (VUK.m.341)  

Vergi zıyaının yanında usulsüzlük fiilleri de vardır. VUK’un 352. 

Maddesinde belirtilen suçlar ikiye ayrılmıştır; Birinci Derece ve İkinci Derece 

Usulsüzlüklerdir. Birinci Derece Usulsüzlük cezaları ikinci dereceye göre daha fazla 

ceza öngörmektedir. Burada belirtilen dereceli usulsüzlük cezaları, genel usulsüzlük 

cezalarıdır. VUK’un 353. Maddesinde ise  Özel usulsüzlük cezaları belirlenmiştir. 
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Adli vergi suçları diye adlandırılan suçlar da Kaçakçılık suçları bağlamında 

ele alınmıştır. Bu suçların işlenmesi halinde hapis cezaları söz konusu olmaktadır.  

 

__________________________________________________________________________ 

70 Yusuf Karakoç, “Vergi Yargılaması Hukukunda Avukatın Rolü”, TBB Dergisi, Ankara, 
2005, S.59, s.2. 

Bunun sebebi de idari vergi cezalarının yetersiz kalması ve caydırıcılık 

yaratmaktaki eksikliği olmaktadır. VUK 359. Maddesinde bu suçlar düzenlenmiştir. 

Buna göre VUK kanunun359/ a maddesinde, Vergi kanunlarına göre tutulan veya 

düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; 

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

kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere 

kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak 

şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına 

kaydedenler, 

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

itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında on 

sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları 

veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili 

kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında 

gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte 

bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde 

yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.”Bu suç seçimlik hareketli 

suç olup, verilecek ceza da 18 ay ile 3 yıl arasındadır. 

Bu da bu suçlarda 2 yıldan düşük bir ceza halinde uygulanan Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanması imkânını doğurmaktadır 

VUK’un 359/ b maddesinde ise Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve 

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

defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak 

koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
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cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi 

düzenlenen belge, sahte belgedir. 

!

!

 

III.VERGİ USUL KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİREN 

SUÇLAR  

 

A.VERGİ ZİYAI SUÇU  

 

1.Genel Olarak 

!

VUK' unun 341 inci maddesinde "vergi zıyaı’nın" 344. maddesinde ise "vergi 

zıyaı suçunun" tanımı yapılmıştır.. VUK.’nun 341. maddesine göre vergi zıyaı 

mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine 

getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zaman da tahakkuk 

ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.  

"Vergi zıyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini 

zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin 

zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair 

suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine 

sebebiyet vermek de vergi ziya hükmündedir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde 

verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin 

geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.(VUK.m.341) 

Kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları 1.1.1999 tarihi itibariyle 4369 sayılı 

Kanun ile yürürlükten kaldırılmış, bu tarihten itibaren vergi ziyanına sebebiyet 

verilmesi kriterine bağlı olarak derece derece ağırlaşan cezaların yerine olmak üzere 

"vergi zıyaı cezası" uygulanması öngörülmüştür.  

Bu şekilde cezaların tek isim altında toplanmasının gerekçesi ise, vergi 

kaybına yol açan fakat vasıflı olmayan fiiller için de kullanılan "kaçakçılık veya ağır 
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kusur" gibi ifade tarzı itibariyle rencide edici terimler yerine "vergi zıyaı cezası" 

ibaresinin tercih edilmek istenmesidir71. Vergi borcu genel olarak vergiye tabi bir 

faaliyetin ya da vergiyi doğuran olayın hukuki durumun olgunlaşması ile 

doğmaktadır. 
_________________________________________________________________________________ 
71Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.146. 

Fakat doğar doğmaz bu borcun ödenmesi olanaksızdır. Çünkü vergiyi 

doğuran olay, verginin tarh edilmesi yani miktarın hesaplanması gerekmektedir. Bu 

nedenle, belli süreler içinde yapılmış faaliyetlerin tümünün üzerinde birlikte 

düşünülmesi esası benimsenmiştir. İşte bu belli süreye vergi dönemi denilmekte ve 

bu dönem içinde elde edilen gelirlerin tümü birden matrahı oluşturmaktadır72.  

Böylece vergiyi doğuran olayın saptanması ve hesaplanması zamanı 

geldiğinde, idare bu işlemi yapmakta yani, vergiyi tarh etmektedir. İdarenin matraha 

vergi oranını uygulayıp vergi miktarını hesaplayabilmesi için, vergi kanunları da 

yükümlüye birçok ödevler yüklemiştir. Bunlar genel olarak; işe başlama, işi bırakma, 

iş ve işletmedeki değişiklikleri bildirme, defter tutma, belge düzenleme, karne alma, 

saklama, gösterme, belli sürelerle beyanname verme vb. konuları kapsamaktadır73. 

İdare tarh ettiği vergiyi belli bir süre içinde yükümlüye bildirmekle vergi tahakkuk 

etmekte, yani normal olarak ödenebilir duruma gelmektedir. 

!

2. Vergi Ziyaı Suçunu Oluşturan Durumlar 

!

Vergi Usul Kanununda, "Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları 

olayın veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. Vergi alacağı, mükellef 

bakımından vergi borcunu teşkil eder" (VUK. m. 19). Hükmü ile vergiyi doğuran 

olay tanımlanmıştır.  

Örneğin, Motorlu Taşıtlar Vergisinde, söz konusu taşıtın "sicile" kayıt ve 

tescil edilmesi, Veraset Vergisinde ölüm olayı, Gelir ve KurumlarVergisinde bir gelir 

ya da kazancın elde edilmesi vergiyi doğuran olaydır Vergiyi doğuran olayın 

meydana gelmesine rağmen yükümlü, bu olaydan doğan vergi borcunu ilgili vergi 

dairesine bildirmediği ya da eksik bildirdiği takdirde vergi kaybı meydana gelmiş 

olur.Vergi kaybı, ödenmesi gereken verginin, hiç tahakkuk ettirilmemesi örneğin, 
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vergi beyannamesinin verilmemiş olması, zamanında tahakkuk ettirilmemesi, yani 

kamu alacağı ödenmesinde gecikmeye yol açması ya da eksik tahakkuk ettirilmesi 

demektir74. 

__________________________________________________________________________!
72 Şenyüz, s.179. 
73 Bekir Baykara, “idari Vergi Suçunun Unsurları”, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2005, Sayı: 146. 
74 Şenyüz, s.75 

Bu tanımlamaya göre vergi zıyaı oluşumuna neden olan unsurlar şunlardır: 

1. Vergi zamanında tahakkuk ettirilmemiş olmalıdır veya vergi eksik tahakkuk 

ettirilmelidir. 

2. Geç veya eksik tahakkukun nedeni, mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerini 

yerine getirmemesinden veya eksik yerine getirmesinden kaynaklanmalıdır.  

3. Verginin noksan tahakkukunun veya haksız yere geri verilmesinin sebebi şahsi, 

medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlara veya sair suretlere 

dayanmalıdır. 

 

a.Vergi Ödevinin Yerine Getirilmemesi ya da Eksik Yerine Getirilmesi 

!

Yükümlülerin vergileme ile ilgili görevleri, VUK’unun 153-257. maddeleri 

arasında belirtilmiştir. Bunlar başlık olarak, bildirimler, defter tutma, belgeler, ekim 

sayım beyanı, vergi karnesi, defter ve belgeleri saklama ve göstermeye ilişkin 

ödevlerdir. Bunlara ek olarak Vergi Usul Kanununun diğer bölümlerinde ve vergilere 

ilişkin vergi kanunlarında yükümlü ya da sorumlulara düşen başka ödevler de vardır.  

İşte yükümlü ya da sorumluların kendilerine düşen bu görevleri zamanında 

yerine getirmemesi ya da eksik yerine getirmesi, vergi kaybının unsurlarından biri 

olabilmektedir75. Yükümlülerin vergilendirme ile ilgili görevlerini kanuni süre içinde 

yerine getirmemeleri, ölüm ya da mücbir neden gibi özürlü nedenlere dayandığında, 

vergilendirme ile ilgili görevler ve buna bağlı olarak da verginin tahakkukunun 

gecikme ile yapılması, vergi kaybına yol açmaz.  

Veraset ve İntikal Vergisinde, tahakkuk işleminin yapılması için beyanname 

verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde 

verilirse vergi kaybı oluşmamış sayılır. Ayrıca Veraset ve İntikal Vergisinde 

yükümlüye yazı ile tebliğ edilmek koşuluyla yeniden on beş günlük süre verilmekte, 
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tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde beyannamesinin verilmesi vergi kaybı 

yaratmamaktadır76.  
__________________________________________________________________________________ 
75Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.17. 
76VUK'nun 342 inci maddesi uyarınca, "Veraset ve intikal Vergisine ilişkin mükellefiyetlerde 
tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. 
Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziya' olmamış sayılır. Ayrıca, mükellefe tebliğ edilmek şartı 
ile yeniden 15 günlük mühlet verilir. Bu hususta da yukarıdaki hüküm cari olur". 

Buradaki tebliğ yükümlünün beyana çağrılmasından başka bir şey değildir. 15 

günlük ek süre içinde beyanname verilmezse, vergi kaybının varlığı kabul olunur. 

Veraset ve intikal Vergisinde, idare tarafından yükümlüye tebligat yapılarak ikinci ek 

süre verilmesinden vergi kaybı doğmaz. Ancak bu vergide vergi beyannamelerinin 

süresinin sonundan başlayarak mükellefe tebliğ ikinci derece usulsüzlük cezasını 

gerektirir(VUK.m.352).  

 

b. Verginin Tahakkuk Ettirilmemesi ya da Eksik Tahakkuk Ettirilmesi 

!

         Vergi kaybının doğması için her şeyden önce vergilendirme ile ilgili görevlerin 

zamanında yerine getirilmemesi ya da eksik getirilmesi gerekmekteyse de, bu koşul 

tek başına yeterli olmamaktadır. Verginin tahakkuk ettirilmesinden sonra hesaplanan 

tutar vergi alacağına dönüşür ve bu tutarın ödenmesi gerekir. Vergi borcunun 

ödenmemesi veya geç ödenmesi vergi kaybını oluşturmaz.Vergi kaybı ödemeye 

değil tahakkuka bağlanmıştır. 

 Vergi kaybının doğması için bu koşul ile birlikte, verginin zamanında 

tahakkuk ettirilmemesi ya da eksik tahakkuk ettirilmesi de öngörülmüştür.Ancak 

verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi ya da eksik tahakkuk ettirilmesi, 

vergilendirme ile ilgili ödevlerin tam olarak yerine getirilmemesinden 

kaynaklanmaktadır. 

VUK’ un 22. maddesinde tahakkuk “tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi 

gereken bir safhaya gelmesi" olarak tarif edilmiştir. Yani tahakkuk, vergi alacağının 

hesaplanıp bunun mükellefe tebliğinden sonra verginin ödenebilir hale gelmesidir. 

Verginin tahakkukunun gecikmesi esas alarak vergi kaybının doğmasına neden 

olmaz.  
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Çünkü vergi alacaklısı olan idare geç de olsa alacağını alacaktır. Fakat vergi 

alacağının uzun zaman askıda kalması, verginin tahsilini geciktireceği gibi, devlet 

alacağının tehlikeye düşmesine de neden olabilir. Bu nedenle kanun koyucu, devlet 

alacağını belirsiz koşullara bağlamamak için vergi alacağının zamanında tahakkuk 

ettirilmemesini de vergi kaybı olarak saymıştır. Ancak verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmiş olması koşuluyla  ödemenin zamanında  yapılmamış alması durumunda. 

vergi kaybından söz edilmez. 

 Bir başka deyişle vergi kaybı tahakkuk safhası ile ilgilidir. Vergi zamanında 

ve noksansız tahakkuk ettirilmiş olmakla birlikte hiç tahsil edilmemiş ya da geç 

tahsil edilmişse vergi kaybından söz edilemez. Dolayısıyla VUK verginin tahsil 

edilmemesini değil zamanında ve noksansız tahakkuk ettirilmemesini dikkate 

almıştır. Vadesinde ödenmeyen vergi içinse sadece 6153 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı uygulanır. 

 

c. Doğrudan Doğruya Vergi Kaybına Neden Olan Fiiller  

!

Vergi Usul Kanunu medeni durumun yanlış bildirilmesi ile haksız vergi 

iadesine neden olmayı doğrudan doğruya vergi kaybının unsuru olarak kabul 

etmiştir. VUK 341.maddesinin ikinci fıkrasına göre "şahsi medeni haller veya aile 

durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan 

tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi 

kaybı hükmündedir" (VUK.m.341).  

Gelir vergisinin sübjektif yapıda bir vergi olması, bu vergi yükümlüsünün 

medeni durumunun doğru bildirilmesini gerekli kılan Çünkü vergi içinde yer alan 

bazı indirim ve giderlerin yapılması ve toplama kurallarının uygulanması, bildirime 

göre yapılır. Bu bakımdan medeni durumun yanlış bildirilmiş olması, Vergi Usul 

Kanununa göre açık bir biçimde vergi kaybı olarak sayılmıştır.  

 

B. GENEL USULSÜZLÜK SUÇLARI 

 

VUK.’da vergi cezalarını oluşturan ikinci önemli ceza grubu usulsüzlük 

cezalarıdır. VUK.’nun 351. maddesinin getirdiği tanım gereği usulsüzlük vergi 
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kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine riayet edilmemesidir. Vergi 

kanunlarına aykırı fiil bir vergi kaybı meydana getiriyorsa bu fiil vergi zıyaı suçu 

teşkil eder. Eğer bu fiil bir vergi kaybı meydana getirmiyorsa ve bir vergi kanununun 

şekle ve usule ait bir hükmü de bozulmamışsa, bu durumda usulsüzlük suçu işlenmiş 

olmaktadır77.  
___________________________________________________________________________________________ 
77 Şenyüz. s.135. 

Bir başka deyişle usulsüzlük cezası kesilmesi için vergi kanunlarındaki bir 

kısım şekle ve usule ilişkin hükümlere uyulmaması yeterli olup, ayrıca fiilde vergi 

zıyaı ya da kasıt aranmayacaktır. 

Usulsüzlük ifadesinden doktrinde genellikle 352. maddede düzenlenen birinci 

ve ikinci derece usulsüzlükler anlaşılmakta, özel usulsüzlük belirtmesi yapılmadıkça 

özel usulsüzlük anlaşılmamaktadır. Zira 352. madde “usulsüzlükler” olarak 

düzenlenmiş ve böylece özel usulsüzlüklerden ayrım yapılmaya çalışılmıştır. Ancak 

Kanunda bölüm başlığının ve 351. maddedeki tanımın özel usulsüzlükleri de 

kapsayacak biçimde “usulsüzlük” olarak kullanılması, kanunun belirliliği ve 

usulsüzlüğe yapılan atıfların anlaşılabilmesi açısından ciddi bir zafiyet taşımaktadır. 

Birden fazla vergi için geçerli olan "genel usulsüzlükler" ve sadece vergiye ya 

da olaya ilişkin olan "özel usulsüzlükler" olarak iki grup halinde düzenlenmiştir. 

Usulsüzlük fiilleri Vergi Usul Kanununda, birinci derece genel usulsüzlüklerin, 

ikinci derece usulsüzlüklere oranla daha ağır yaptırımlara bağlanması ile de iki gurup 

usulsüzlüklerin önemlerine atfen bir sınıflandırılma yapılmıştır. 
 
 
 
1. Genel Usulsüzlük Suçlarının Tanımı ve Niteliği 

  

 Vergiyi doğuran olayın ve yükümlülerin zamanında ve doğru olarak 

belirlenmesinde vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerinin çok önemli 

bir yeri vardır. Beyanname verme, belge düzenleme defter tutuma, defter tasdiki, 

ödemelerin belgeye bağlanması vb. Kanunun tanımına göre usulsüzlük suçu, "Vergi 

kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir" (VUK. m. 

351). Vergi Usul Kanunu ile ilgili konulan ve yükümlülerin uymak zorunda oldukları 

ödevlerle ilgili hükümlere aykırı hareket edilmesi sonucu meydana gelmektedir.  



43!
!

!

 

2. Genel Usulsüzlük Suçlarının Çeşitleri  

!

Usulsüzlük fiilleri ile öngörülen düzenlemelerin ilk bakışta genel amacı 

mükelleflerin vergilendirme dönemindeki işlemlerin kayıt ve belge düzenine uygun 

yürütülmesinin sağlanmasıdır. Usulsüzlük, vergi zıyaı’ndan daha hafif bir vergi 

suçudur. Yükümlü, vergi kaybına neden olmamakla beraber vergi kanunlarının şekle 

ve usule ait hükümlerine uymamaktadır. Usulsüzlük suçunun vergi zıyaı suçundan en 

önemli farkı, vergi kaybı unsurunun aranmamış olmasıdır. Bir vergi suçuna vergi 

kaybı yarattığı saptanmadan, vergi zıyaı cezası kesilemez. Oysa usulsüzlük suçu 

sonucunda vergi kaybı doğmasa bile, o fiile uyan ceza mutlaka uygulanacaktır. 

Çünkü bu suç, mükelleflerin vergilendirme dönemindeki işlemlerin kayıt ve belge 

düzeninin vergi kanunlarının yükümlüye yüklediği bazı ödevlerin yerine 

getirilmemesinin bir sonucudur.  

Usulsüzlük kabahatlerinde ortaya çıkan zarar parasal niteliği olmayan şekli 

bir zarardır, ama vergi zıyaı kabahatinde ortaya çıkan zarar tahakkuku engellediği 

için kamu gelirinden yoksun kaldığı için parasal niteliği olan maddi bir zarardır. 

Ancak bu suçlar tek fiil ile işlenmiş ise, bunlara ait cezalarda sadece miktar olarak en 

ağır olanı kesilir (VUK m. 336/1. ) 

 Usulsüzlük kabahati işlendiği zaman, vergi kaybına giden yol 

kapatılabileceğinden, bu tür cezalar bir yönüyle yükümlüye uyarıcı, vergi zıyaını 

önleyici nitelik taşır78. Bu bakımdan usulsüzlük suçlarının kabulü ve 

cezalandırılmasında en önemli etken, verginin güven içinde toplanmasını 

sağlamaktır. Eğer usulsüzlük nedeniyle vergi kaybına da aynı zamanda sebebiyet 

verilmişse, usulsüzlük cezasının yanında vergi zıyaı cezası da kesilebilir79.  

Beyannamesini kanuni süresinde vermeyen yükümlü, usulsüzlük cezası 

yanında vergi matrahını da gizlemiş olduğundan vergi zıyaı cezası ile de karşı 

karşıya gelecektir80.Bu gibi durumlarda Vergi Usul Kanunu cezaların en ağırını 

öngördüğünden, burada sadece vergi zıyaı cezası uygulanacaktır. Usulsüzlük cezası 

kesildikten sonra aynı fiil nedeniyle vergi kaybına da sebebiyet verildiğinin sonradan 

anlaşılması halinde, daha önce kesilmiş olan usulsüzlük cezasının, kayba uğratılan  

__________________________________________________________________________!
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78 5185 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile usulsüzlük suçunun tanımı değiştirilmeden önce yürürlükte olan 
5432 Sayılı Kanunun 332 inci maddesinde usulsüzlük, "vergi kaybına sebebiyet vermek-sizin vergi 
kanunlarına aykırı harekette bulunma" olarak tanımlanmakta ve usulsüzlükte vergi kaybının 
bulunmaması şartı aranmaktaydı. Ancak bu durum "kusur" suçları ile usulsüzlükler arasında bir 
ayırım yapılmasını güçleştirdiği için 5185 Sayılı Kanunla usulsüzlük suçu ile vergi kaybının hiçbir 
ilişkisi kalmamıştır, 
79 Kamil Mutluer, Vergi Ceza Hukuku, Turhan kitabevi , 2014,s.11 
80 Mustafa Akıl,” VUKun 353, 2. Maddesine Göre Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasına Danıştay'ın 
Bakışı”, E-Yaklaşım, Ağustos 2004, Sayı: 13, www.yaklasim. com.tr. 
vergiden dolayı kesilmesi gereken vergi zıyaı cezası ile kıyaslanması ve noksan 

kesilen cezanın tamamlanmasına engel değildir. (VUK m. 336/2). Genel ve özel 

usulsüzlük kabahatlerine ceza kesilebilmesi için vergilendirme döneminin sonunu 

beklemeye gerek yoktur. Fillin işlenmesiyle kabahat meydana gelmiştir. 

!

a. Birinci Derece Usulsüzlük Suçları  

!

 Usulsüzlük vergi ziyaına bağlı olmaksızın vergi kanunlarına aykırı bazı 

biçimsel eylemlerin oluşması İle ilgilidir.Çoğu kez bu hareketler belli bir süre içinde 

engellenemedikleri takdirde vergi ziyaının doğmasına olanak verir. Vergi Usul 

Kanununda usulsüzlük suçu genel olarak tanımlanmış bu suçla ilgili fiiller derecelere 

ayrılmış ve vergi kanunlarının hangi hükümlerine aykırı hareketlerin hangi derece 

usulsüzlük fiili sayılacağı gösterilmiştir81.  

 

aa. Vergi ve Harç Beyannamelerinin Süresinde Verilmemiş Olması     

 

Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması ilgili kanun 

maddesinden de anlaşılacağı gibi bu fiil beyana dayanan vergiler için geçerli bir 

fiildir. Hiç verilmezse ya da süresinde verilmezse, bu fiiller birinci derce 

usulsüzlükle cezalandırılır. Vergi beyannamesinin süresinde verilmemesi ile hiç 

verilmemesi arasında usulsüzlük cezası yönünden bir fark bulunmamaktadır. Zira 

vergi ve harç beyannameleri, kanunda belirtilen süreler içinde verilmediklerinde hiç 

verilmemiş sayılır82. Kabahatin amacı kanuni süresi içinde vergi ve harç 

beyannamelerinin bildirilmemesini cezalandırmaktır.  

____________________________________________________________________ 
81 Eskiden usulsüzlükler dört kümede toplanmıştı. Bunlardan vergi güvenliği için en ağır tehdit 
sayılanlar birinci derecede, en hafifleri ise dördüncü derecede yer alıyordu. Üçüncü ve dördüncü 
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derecede yer alan usulsüzlüklerin ilk kez işlenmesinde ceza kesilmiyordu. Çeşitli usulsüzlüklerin vergi 
güvenliğine yapabileceği zarara göre bu şekilde dört kümede toplanması oldukça hassas bir ayrımı 
gerektiriyordu. Usulsüzlüklerin yaptırımları sadece para cezasını miktar bakımından değiştirmektedir.  
82Şenyüz.s.139  872365 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, usulsüzlükler iki kümede toplanmış, ilk 
işlenmesinde ceza kesilmemesi kuralı da kaldırılmıştır. Yapılan değişiklikle, usulsüzlük tablosunda 
yer alan ikinci ve üçüncü derecedeki bazı usulsüzlükler birinci dereceye yükseltilmiş, geri kalanlar 
ikinci derece sayılmıştır. Bkz., 4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin 2365 Sayılı Kanun, R.G. (Tarih: 31.12.1980, Sayı: 17207 Mükerrer), m. 76 ile 
değişik VUK m. 352.  

Ayrıca zarar içeren ya da dönem içerisinde hiç işlem yapılmadığı için matrah 

oluşmayan beyannamelerin verilmemesi de bu kapsamda değerlendirilir.Yani hiç 

işlem yapılmasa dahi boş beyanname verilmek zorunludur. Vergi ve harç 

beyannameleri, kanunda belirtilen süreler içinde verilmediklerinde “elektronik ortam 

dahil” hiç verilmemiş sayılır,  

Bu fiil VUK m. 30/1'e göre re'sen takdiri gerektirdiğinden, usulsüzlük cezası iki 

kat olarak kesilir. Eğer bu fiil sonucu vergi kaybı doğmuşsa, VUK m. 336'ya göre 

miktar itibarıyla en ağır olanı kesilir. Vergi ve harç beyannameleri süresinden sonra 

pişmanlıkla verildiğinde ise usulsüzlük cezası bir kat uygulanır. 

 Beyannamenin matrahsız olması ya da beyan edilen tutar üzerinden ödenecek 

verginin ortaya çıkmaması durumu değiştirmez.Süresinden sonra verilen beyanname, 

süresinde verilen beyannamede yer alan beyanın düzeltilmesi amacıyla veriliyorsa, 

beyannamenin süresinde verilmemesinden bahsedilemeyeceğinden bu bent uyarınca 

usulsüzlük cezası kesilemez. Pişmanlıkla verilen beyannamelerde matrah beyan 

edilmemesi ya da zarar beyan edilmesi re'sen takdir nedeni değildir83. 

 

bb. Tutulması mecburi olan Defterlerden Herhangi Birinin Tutulmamış Olması  

 

 Mevzuatımızda kanuni defterler genel ve özel defterler şeklinde düzenlenmiş 

olup, defteri tutacak mükellefin hangi defterleri tutmak zorunda olduğu, mükellefin 

hangi sektörde olduğu, işletme büyüklüğüne, işletme türüne ve işletmenin hesap 

dönemine göre ayrı ayrı belirlenmiştir(VUK. m.171-214). Defter tutmaktaki neden 

işletmenin bir hesap dönemi içindeki ekonomik ve mali durumunu, borç alacak 

ilişkisini ve üçüncü kişilerin haklarını ve her yıl için dönemsel olarak elde edilen 

sonuçların tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. Defter tutmamaktan kasıt, defter 

alınıp tasdik ettirilmesine rağmen, defterlerin işlenmemesidir.  
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____________________________________________________________________ 
83Şenyüz.s.139  872365 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, usulsüzlükler iki kümede toplanmış, ilk 
işlenmesinde ceza kesilmemesi kuralı da kaldırılmıştır. Yapılan değişiklikle, usulsüzlük tablosunda 
yer alan ikinci ve üçüncü derecedeki bazı usulsüzlükler birinci dereceye yükseltilmiş, geri kalanlar 
ikinci derece sayılmıştır. Bkz., 4.1.1961 Tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin 2365 Sayılı Kanun, R.G. (Tarih: 31.12.1980, Sayı: 17207 Mükerrer), m. 76 ile 
değişik VUK m. 352.  
 Özellikle bazı vergilerin tutulan defterlerdeki kayıtlar üzerinden hesaplandığı 

göz önüne alındığında vergisel açıdan mükellefiyetin tutması zorunlu defterlerin 

önemini ve defterlerdeki kayıt düzenin, vergisel matrahların hesaplanmasında 

önemini daha çok ön plana çıkarmaktadır84.  

Vergi Usul Kanunu birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, sınaî kuruluşlar ve işletmelerin 

özelliği olan ticari faaliyetler için; Bilanço esasına tabi olanlar;  Yevmiye defteri 

(VUK. m.183),  Defteri kebir(VUK. m.184),  Envanter defteri(VUK. m.185)  İkinci 

sınıf tüccarlar,  İşletme hesabı defteri tutarlar, Birinci sınıf tüccarlardan devamlı 

olarak imalat işi ile uğraşanlar ayrıca imalat Defteri(VUK. m.197), birinci, ikinci 

sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle 

yapılan bitim işleriyle uğraşanlar ise, imalat defteri yerine "bitim İşleri Defteri" 

tutarlar(VUK. m.200). Bunlardan başka, Ambar defteri(VUK. m.201), Serbest 

Meslek kazançları defteri(VUK. m.210) vb. çeşitli vergi yükümlülüklerinde ve çeşitli 

işlerde tutulan defterlerdir85.  

 

cc. Kayıt ve Belgelerin Noksanlığı, Usulsüzlüğü veya Karışık Olması 

 

Vergi kanunları vergisel düzenin sağlanması açısından defter ve belgelerin 

nasıl düzenleneceği ve kayıtların hangi esaslara göre yapılacağı konusu, vergi usul 

kanununda VUK 175 ve 257 maddelerinde maliye bakanlığına yetki vermiştir. Bu 

nedenle getirilen belge, kayıt muhasebe düzeni sayesinde vergi güvenliği ve idari 

denetimde kolaylık sağlanmak istenmiştir. Vergi sistemimizin özünü beyana dayalı 

vergiler oluşturduğu için vergi sisteminin bütününde birlik ve düzen sağlamamayı 

amaçlamıştır.  

____________________________________________________________________ 
84Dn. VDDK Kararı, E. 1990/5145, K. 1990/3066. Ancak bu konuda Vergi idaresi ile Danıştay'ın 
görüşü farklıdır. Nitekim Maliye Bakanlığı 238 Seri No.lu VUK Genel Tebliğinde; pişmanlıkla 
verilen beyannamelerde zarar beyanı veya mahsupiar nedeniyle ödenecek verginin bulunmaması 
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halinde, pişmanlık talebinin kabul edilmeyeceği, iki kat birinci derecede genel usulsüzlük cezası 
uygulanacağı ve gerek görülmesi halinde mükellefin incelemeye sevk edileceği açıklanmaktadır. 
Danıştay ise, pişmanlık ve ıslah talebiyle verilen beyannamelerde zarar gösterilmesi veya zorunlu 
indirim ve mahsuplar sonucu vergiye tabi matrah bulunmaması durumunda, yalnızca bu nedenler ile 
re'sen takdire gidilmeyeceği görüşündedir.  
85 Edizdoğan /Taş/Çelikkaya,s.112. 
 

 

Defter ve belgelerin vergi matrahının tespiti açısından büyük bir önemi 

bulunmaktadır. Bu nedenle defter tutma esas itibariyle zorunlu olup, mükelleflerin 

tutmak zorunda oldukları defterler ve uymak zorunda oldukları kurallar Kanunda 

açıkça belirtilmiştir. Söz konusu defter ve belgelerin kâğıt ortamında tutulması ve 

tasdik ettirilmesi zorunlu olmakla birlikte, teknolojinin hızla gelişmesine paralel 

olarak elektronik ortamda tutulması ve saklanması da mümkün hale gelmiştir. 

Usulüne uygun olarak tutulan kanuni defterler ve düzenlenmek zorunda olunan 

belgeler, denetimler sırasında sahibi lehine delil teşkil ederler86.  

VUK 'nda öngörülen şekil şartlarına ve diğer usullere uymayan güvenilirliğini 

kaybeden defter ve belgeler, delil olma niteliklerini kaybederler. Dolayısıyla defter 

kayıtlarının ve bunlarla ilgili belgelerin vergi incelemesi yapılmasına uygun 

bulunmaması halinde usulsüzlük suçu işlenmiş olur. 

 

dd. Ekim-Sayım Beyanında Bulunma Davetine Uymama  

 

            Ekim ve sayım beyanı, zirai kazanç yükümlüleri için getirilmiş bir esastır. 

ŞENYÜZ’E göre Çiftçilerin ekim sayım beyanı esas itibari ile bir vergi güvenlik 

önlemidir. Bu güvenlik önleminin nedeni işlemezliğine sebep olan beyanında 

bulunma davetine uymama davranışın cezalandırılmasıdır.VUK’ unun 243. madde 

hükümlerine göre zirai işletmeleri, Gelir Vergisi Kanununun 54. maddesinde yazılı 

işletme büyüklüklerinin üstünde bulunan çiftçiler; zirai işletmelerinin (Gezici 

hayvancılıkta kışlaklarının) bulundukları köy ve mahallelerin muhtarlıklarına!

__________________________________________________________________ 
864369 sayılı Kanun ile VUK'nun mükerrer 257 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Maliye 
Bakanlığı'na defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla 
yapılması veya saklanması hususlarında yetki verilmiştir. Ardından 28.12.2001 tarih ve 4731 sayılı 
Kanunla VUK'nun mükerrer 242'nci maddesinde yapılan düzenleme ile de kağıda dayalı defter, belge 
ve kayıtlarla elektronik ortamda tutulan defter, kayıt ve belgelere eşit işlem yapılması sağlanmıştır. 



48!
!

!

Elektronik ortamda tutulacak defter ve belgeler ile ilgili daha VUK, (mük. md, 242), 361 Sıra No'lu 
VUK Genel Tebliği, (RG. Tarih, 11.07.2006, RG. No, 26225)   Usulüne  uygun olarak düzenlenen 
belgeler ve bunlara dayanılarak yapılan kayıtlar, vergi hukukunda "ilk görünüş" ya da "doğruluk 
karinesi" denilen bir hukuksal ön kabulden yararlanır. Ancak bu belge ve kayıtlara dayanan işlemlerin 
vergilendirmeye esas alınabilmesi için biçimsel uygunluk yeterli olmayıp söz konusu hukuki 
muamelelerin gerçek durumu yansıtması gerekir. DVDDGK, (12.11.2004 Tarih ve E. 2004/89, 
K.2004/138). 
başvurarak zirai faaliyetleri ile ilgili bazı bilgileri de kapsayacak şekilde kasım 

ayında, ekim sayım beyanında bulunurlar (VUK m.243).Beyan belgelerinin biri 

muhtarlıkta, diğeri ise ilgili vergi dairesinde saklanır. Aynı Kanunun 245. maddesine 

göre de muhtar ve ihtiyar heyetleri yapılan beyanların doğruluğunu incelerler, hiç 

beyanda bulunmamış olanları beyanda bulunmaya, yanlış veya hakikate aykırı 

beyanda bulunmuş olanları beyanlarını düzeltmeye davet ederler. Buna rağmen 

beyanda bulunmayanları veya beyanlarını düzeltmeyenleri verilen sürenin sonundan 

başlayarak 15 gün içinde, mütalaaları ile birlikte ve yazılı olarak vergi dairesine 

bildirirler. Bu ihbar üzerine vergi dairesince yapılacak araştırma sonucuna göre işlem 

yapılır. 

 Vergi Usul Kanununda getirilen hükümle, çiftçilerin, muhtar ve ihtiyar 

heyetlerince yapılan çağrıya süresinde icabet etmemeleri bir başka deyişle, bu süre 

içinde beyan için gitmemeleri birinci derece usulsüzlük fiili sayılmıştır. Yeniden 

çağrı sonunda da beyanda bulunulmazsa, durum vergi dairesine, verilen sürenin 

sonundan başlayarak 15 gün içinde, düşünceleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir ve 

vergi dairesi VUK m. 352/5 gereğince usulsüzlük cezası keser.  

 

ee. Kayıt Düzenine İlişkin Hükümlere Uymama  

 

Vergi Usul Kanununda kayıt düzenine uyulması gereken konular 215-219. 

maddeler içinde düzenlenmiş olup kanuni defterlerin yasada belirlenmiş olan düzen 

içinde tutulmuş olması esastır. Bunlardan birine uyulmaması usulsüzlük kabahatinin 

fiili olarak düzenlenmiştir. Buna göre her incelemede inceleme tarihine kadar aynı 

takvim yılı içinde tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır (VUK m.352/1-6). Bu 

kanuni bir karinedir ve sadece kayıt düzenine ilişkin belirtilen davranışlara özgüdür. 

Her takvim yılı itibari ile birden fazla kayıt nizamına aykırı ihlal varsa, kaç defa 
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olduğu önemli olmayıp o takvim yılı içinde usulsüzlük fiilinin ayrı ve tek işlendiği 

kabul edilecektir87.   

!

___________________________________________________________________________________________ 
87 Şenyüz, s.142 
 

ff. İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi 

!

İşe başlama bildirimleri “işe başlama/ bırakma bildirimi” ile yapılır. Bildirim 

gerçek kişilerde mükellef, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayanlarda bunları 

temsile yetkili kişilerle yapılır88. Bu bildirimin serbest muhasebeci, serbest 

muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla düzenlenmesi 

halinde, bildirim bu kişiler tarafından da ayrıca kaşe/mühür basılmak suretiyle 

imzalanır.  

Vergi Usul Kanununun ikinci kitabının birinci bölümünde yükümlü ve 

sorumluların, vergilendirme ile ilgili olarak "işe başlamayı bildirme" ödevleri 

açıklanmıştır(VUK. m. 153). Bu ödevin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle 

birinci derece usulsüzlük cezası verilir89. 

Bu fiil, re'sen takdiri gerektirmediğinden usulsüzlük cezası da bir kat olarak 

kesilir. İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde, noter onaylı imza sirküleri (basit 

usulde vergilendirilenler hariç), onaylı nüfus cüzdanı sureti, ikametgâh ilmühaberi, 

tüzel kişilerden şirketin ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneği ile ticaret siciline 

müracaatına ait bir belgenin bir örneği ve Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus 

cüzdanı sureti, ikametgâh ilmühaberi, noter onaylı imza sirküleri istenir.  

 
_________________________________________________________________________________ 
88Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.20 
89VUK’nunun kayıt düzenine ilişkin hükümleri şunlardır: - Kayıtların Türkçe tutulması, Türk para 
birimi kullanılması: Ancak Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da 
yapılabilir. Aynı şekilde Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de 
düzenlenebilir. - Defterlerin mürekkepli kalem ya da makine ile yazılması: Kopya kağıdı kullanılması 
ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopya konulması da mümkündür. Bilumum defterlerde hesaplar 
kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurşun kalemi ile yapılabilir. 
 - Yanlış kayıtların muhasebe kurallarına göre düzeltilmesi: Defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış 
yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan 
tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Defterlere geçirilen 
bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır. - Defterde boş 
satır bırakılmaması: Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin 
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boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları cilt-ten koparılamaz. Tasdikli 
müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. - İşlemlerin kanunda 
belirtilen süreler içinde kaydedilmesi: işlemler defterlere zamanında kaydedilir.  
a) işlemlerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzenini bozmayacak bir zaman 
zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.  
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe Eşleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve 
parafını taşıyan belgelere dayanarak yürüten işletmelerde, işlemlerin bunlara işlenmesi, deftere 
işlenmesi hükmündedir.  

 

Ayrıca kooperatiflerden varsa üst birliğe kayıtlı olduklarına ilişkin yazı, ticari 

plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura veya noter senedinin 

bir örneği istenir. Basit usulde vergilendirmeyi talep eden yükümlülerden ise 

işyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini 

gösterir.Belediyeden alınacak onaylı belge, işyerinin kiralanmış olması halinde ise 

kira kontratının bir örneği istenir90.! 

 

gg. Defterlerin Onaylatılmaması  

 

Vergi mükellefleri faaliyetlerinin türlerine göre uygun defterleri tutmaları ve 

bunların bazılarını tasdik ettirmeleri de zorunlu kılınmıştır.Defterleri 

onaylanmasındaki amaç defterlerin varlığının tespiti yanında sayfaların koparılıp 

koparılmadığı, değişiklik yapılıp yapılmadığı ve matrahın doğruluğu açısından önem 

arz eder.     

Noterlerin yapacağı tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır ve burada 

sahibinin adı soyadı, isletmenin unvanı, iş adresi, iş ve mesleğin nevi, defterin nevi, 

defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin kullanılacağı hesap dönemi, defter 

sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi, tasdik tarihi, tasdik numarası ve tasdiki yapan 

makamın resmi mühür ve imzası bilgileri bulunur. Ciltli defterlerin tasdik esnasında 

sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar tasdik 

makamının resmi mühürü ile mühürlenir. 

Sıralı yapraklı yevmiye defterlerinde, bir yıl içinde kullanılacağı tahmin 

edilen yaprak bu esasa göre tasdik edilir. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni 

yapraklar kullanılmadan evvel yine tasdik ettirilir. Bunların sayfa numaraları tasdikli 

yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave 
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yaprakların ilk tasdik Şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder. 

Tasdik makamları tasdik ettikleri deftere ait tasdik numarası ve tarihi, defter 

sahibinin soyadı, adı veya unvanı, işi veya mesleği,defterini nevi, defterin hangi yıl 

için tasdik edildiği,defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi bilgilerini tarih  

___________________________________________________________________________!
90 Aykut Kelecioğlu, Vergi Cezaları Ve Uzlaşma, İstanbul, 2000.S141, s.23. 

 

sırasıyla, üçer aylık bordrolara ders ve bunları en geç bir ay içinde bulundukları yerin 

en büyük memuruna tevdi ederler.Tasdik makamları yukarıdaki bilgileri bağımsız 

fişlerle de yapabilirler91. 

 Onaylanması zorunlu defterler VUK m. 220' de, bunların onay işlemlerinin 

yapılma zamanları VUK’ unun 221-223. maddelerinde belirtilmiştir. Anılan madde 

hükümlerine göre, Bu defterleri kullanacak olanlar bunları aşağıdaki zamanlardan 

tasdik ettirmek zorundadırlar. 

 1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen 

son ayda. 

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler (özel hesap dönemi) 

defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda. 

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler iş 

başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce, vergi 

mükellefiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde. 

4. Tasdike tabi defterlerin dolması sebebiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni 

defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.  

Defterlerin ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri 

Maliye Bakanlığı’nca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye 

mecburdurlar. Defterler işyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgâhın bulunduğu 

yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve 

kambiyo borsasındaki acenteler için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur. 

Tasdik makamı, bu kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili 

kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. Bu konuya ilişkin 

Maliye Bakanlığı’nın bir özelgesinde “yetkisiz noterler tarafından tasdik edilmiş 

bulunan defterlerin, tasdik edilmemiş gibi kabul edilmesinin kanunen mümkün 
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olmadığı ancak kanunen belli düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmaması 

nedeniyle, ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği” belirtilmiştir. Bizim 

de katıldığımız bir görüşe göre işyerinin veya ikametgâhın bulunduğu yerdeki 

noterce defterlerin tasdik edilmesi şeklindeki kanun hükmü, mükelleflerce çift defter  

!

___________________________________________________________________________!
91Kelecioğlu, s,23. 
tasdik ettirmenin önüne geçilmesi için düşünülmüştür92.Bir başka ifade ile defterlerin 

hiç onaylattırılmaması yanında kanuni süresinin sonundan başlayarak bir ay 

geçtikten sonra onaylattırılması da usulsüzlük cezasını gerektirecektir. Defterlerin 

onaylattırılması fiili aynı zamanda re'sen takdir nedeni olduğu için (VUK m. 30/3) 

usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilecektir. Defterlerin onaylattırılmasının amacı, 

defterlerden herhangi bir amaçla sayfa koparılması veya sayfa eklenmesini 

önlemektir93. 

2015 yılı nisan ayından itibaren defterlerin onaylatılması elektronik ortamda 

gerçekleşmektedir. Elektronik defterŞekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi 

Usul Kanununa veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde 

yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.e-Defter; Şekil 

hükümlerinden bağımsız, Vergi Usul Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu, 

tutulması zorunlu zorunlu olan defterlerde yer alması gereken tüm bilgileri taşıyan 

elektrik kayıtlar bütünüdür.  

Şirketlerde farklı bilgisayar ortamlarında tutulan kayıtları, Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın belirlediği formata çeviren ve standartlaştıran bir uygulamadır. 

Şirketler, muhasebe defter kayıtlarını flashbellek veya bluetooth teknolojisi ile 

saklayarak binlerce sayfa kağıt defteri saklama yükünden, noter açılış ve kapanış 

tasdik maliyetinden kurtulmaktadır94. 

Bu belgeler, eskiden olduğu gibi V.U.K.’na göre en az 5 yıl, T.T.K.’na göre 

en az 10 yıl saklanacaktır. 4 e-Defter StandartıNedir ? Nasıl ki e-faturada U.B.L. 

standartı varsa e-Defterde de X.B.R.L. adlı uluslararası bir finansal raporlama 

standartı mevcut olacaktır. ABD Muhasebeciler Birliği’nin çıkardığı XBRL 

(Genişletilmiş İşletme Raporlama Dili) e-Defter standartı olarak kullanılıyor. Dünya 
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çağında kullanılan XBRL’in önemli avantajı şeffaflık, analize ve raporlamaya 

elverişli olmasıdır.  

_________________________________________________________________________________ 
92Kelecioğlu, s.24. 
93Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.32. 
94Maliye Bakanlığı, “421  Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “ 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/tebligler/421SiraNoluVergiUsulKanunuGenelTebligi.pdf (14 Ara 
2014) 

Elektronik Defter Uygulamasına başvuruda bulunup Başkanlığın 

değerlendirmesi sonucunda e-defter tutmasına izin verilen mükellefler, başvuru 

tarihini takip eden ayın başından itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaklardır.  

V.U.K. 397 Sıra No.lu Genel Tebliğe göre e-faturanın ve e-defterin; 

kaynağının doğruluğu, içeriğinin değişmezliği, bütünlüğü ve okunabilirliği mali 

mühür(nitelikli elektronik sertifika) ile sağlanmak zorundadır. Dolayısıyla, 

mükelleflerin TÜBİTAK tarafından üretilen mali mühür edinmesi şarttır. Firma, 

TÜBİTAK üretimi bir mali mühür sahibi olacak ve flashbellekte taşıyabileceği bu 

mali mühür ile e-faturalarını ve e-defterlerini imzalamak zorundadır. Aksi halde, 

üzerinde mali mühür olmayan faturanın veya e-defterin hiç bir hükmü olmayacak ve 

yok sayılacaktır. Şirket bir ünvan değişikliğinde, mali mühür (elektronik sertifika alt 

yapısı) geçerliliğini kaybedeceğinden ünvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde 

yeni unvana uygun sertifika başvurusu yapılması gerekmektedir. Mali mühürün 

başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler, G.İ.B.’na bağlı Kamu 

Sertifikasyon Merkezi’nin http://mm.kamusm.gov.tr adlı sitesinde yer almaktadır. e-

Defterler, mutlaka tüzel kişilerde mali mühür(gerçek kişilerde e-imza) ile 

imzalanacaktır95.  

Böylece, e-Defter resmi açılış tasdiki yapılmış olur ve uygulama başlar. Gelir 

İdaresi Başkanlığı da e-Defter üzerindeki mükellef imzasını kendi mührüyle imzalar 

ve böylece berat dosyası oluşur. Böylece, e-defterdeki bilgilere ilişkin beraatın içinde 

G.İ.B.’nın imzası da olduğundan bu e-defter artık değiştirilemez, inkar edilemez ve 

güvenilir olacaktır96. Yalnızca, G.İ.B.’nın izni çerçevesinde defterde bir değiştirme 

yapılabilecektir. Berat dosyası, ilgili deftere ait bilgileri(defter adı, dönemi vb.) 

içermektedir ve beraat dosyası olmaz ise defterin hiçbir geçerlilik hükmü yoktur. 
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Defterler, mali mühür beratlarıyla saklanmalı ve gerektiğinde bu beratıyla ibraz 

edilmelidir. Mükellef, e-fatura ve e-defterde aynı mali mühür kullanılabilir. 

_________________________________________________________________________________ 
95 Maliye Bakanlığı, “397  Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “ 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/tebligler/421SiraNoluVergiUsulKanunuGenelTebligi.pdf. (05 mart 
2010) 
96 Maliye Bakanlığı, 67 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri, 09.10.2015 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/tebligler/VergiUsulKanunuSirkuleri67.pdf (09.10.2015) 

1 Seri No.lu Elektronik Defter Tebliğinde yer alan bilgiler çerçevesinde, 

elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak GİB tarafından belirtilen 

standartlara uygun bilgileri içeren ve başkanlık mali mührü ile onaylanmış elektronik 

dosyadır. Berat, mali mührün defterle ilişkisini ispatlar. Mükellef, e-defterini mali 

mühürle onaylayarak gerekli beratını yapmış olur. GİB’de aynı şekilde kendi 

beraatını e-deftere yüklediğinde artık berat dosyası oluşuyor. Böylece, e-defter 

bilgilerinin değiştirilemezliği sağlanmış oluyor. Berat, elimizdeki defterlerin yasal 

sürecinde değiştirilemeyeceğini garanti eden çok önemli bir dökümandır97. 

e-Defter beratı, kağıt defterdeki noter tasdiki genel bilgilerini kapsayan bir 

dosyadır. Bu dökümanda e-defterinizin elektronik imza değeri ve GİB’nın imzası 

vardır. Buna göre defterinizde sonradan bir noktayı bile değiştirseniz, sizin imzanız 

ile berattaki imzalar birbirini doğrulamayacaktır. Yani defterdeki mevcut imzalar, bu 

değişiklik yapılan yeni işlemi ve defterin yeni halini kesinlikle doğrulamayacak ve 

yeni işleminiz geçersiz olacaktır.  

1 Seri No.lu e-Defter Genel Tebliğine göre yevmiye ve defteri kebir(büyük 

defter) tutulabilecektir. Tebliğde, “www.e-defter.gov.tr” belirtilen veri format ve 

standartı taşıyan defterler e-defter olarak tutulmak zorundadır” ifadesi yer alıyor. 

Bugün için bu formatı sadece yevmiye defteri ve defteri kebir taşımaktadır. İleride, 

örneğin envanter defteri, pay defteri vb. veri formatı ve standartı da www.e-defter 

gov.tr de ilan edilirse bir tebliğ değişikliği olmaksızın bu defterler de e-defter olarak 

kullanabilecektir. 

 

hh. Diğer Ücretlerin Vergisinin Zamanında Tarh Ettirilmemesi  
 

Diğer ücretler kapsamında vergilendirilecek olan kişiler, vergisel olarak elde  
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edilen ücret gelirinin vergilendirme biçimlerinden biri “diğer(götürü) ücretler” 

altında vergilendirmedir. Diğer ücret kapsamında vergilendirilenler elde ettikleri 

gelirleri nedeniyle beyanname vermezler, başka gelirler nedeniyle beyanname 

verilmesi halinde de bunlar beyannameye dahil edilmez (GVK.m.64). 

____________________________________________________________________ 
97 Maliye Bakanlığı,  1 Nolu   Elektronik Defter Genel Tebliği, 13 Ara 2011 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/tebligler/ElektronikDefterGenelTebligSiraNo1.pdf. (13 Ara 2011) 

Bunların vergilendirme dönemi hizmetin ifa edildiği takvim yılı olup 

vergilendirme ile aynı yıl içinde gerçekleştirilir. Verginin tarh zamanı hizmetin ifa 

olduğu takvim yılının ikinci ayında vergi karnesi üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Vergilerini karne üzerinden tarh ettirirler karneleri bir anlamda vergi dairesine 

verilen beyanname gibidir.  

Bazı kimselerin götürü matrahlar üzerinden vergilendirilmesi, vergi 

toplamanın idari maliyetini düşürmek ve yükümlülüğü daha yaygınlaştırmak 

düşüncesiyle getirilmiştir. Vergisi götürü matrahlar üzerinden hesaplanan yükümlü 

gruplarından biri de GVK’ unun 64 üncü maddesinde düzenlenen “Diğer 

Ücretliler”dir. Söz konusu maddede diğer ücretlilerin safi gelirleri, takvim yılı 

başında geçerli olan asgari ücretin %25'i olarak öngörülmüş ve bu tutar üzerinden 

ödenecek verginin ne zaman tarh edileceği ise aynı Kanunun 109. maddesinde 

belirtilmiştir98. 

 

ii. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin belirtilen Sürede Verilmesi  

!

Vergi Usul Kanunu madde 342'de, "Veraset ve intikal vergisine ilişkin 

mükellefiyetlerde tahakkuk muamelesi yapılmak için beyanname verme süresinin 

sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi zıyaı 

olmamış sayılır. Ayrıca yükümlüye tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük mühlet 

verilir...." hükmü yer almaktadır.  

Verasete bağlı intikallerde veraset intikal vergisinin beyan süresi, ölüm 

tarihine ve muris ile mirasçıların yani VİV beyanname mükellefinin Türkiye de ve ya 

yabacı bir yerde olmasının beyanname verme süresinin farklılık göstereceği, 

beyanname mükellefinin yerleşim yeri açısından da farklılık göstereceğidir. 

!
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___________________________________________________________________ 
98 Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, tarh edilir. Diğer ücret 
sahiplerinden yukarıda belirtilen tarh zamanlarının bitiminden önce memleketi terk edenlerin 
vergileri, memleketi terke takaddüm eden 15 gün içinde tarh olunur. Diğer ücret sahipleri, tarh 
zamanlarında, vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye 
mecburdurlar. 
 

Beyanname verme süresi: 

Ölüm Türkiye’de ise 4 ay içinde 

Ölüm Türkiye’de mirasçılar Yurtdışında ise 6 ay içinde 

Ölüm Yurtdışında mirasçılar Türkiye’de ise 6 ay içinde 

Ölüm Yurtdışında, mirasçılarda Yurtdışında ise 4 ay içinde 

Ölüm Yurtdışında mirasçılar başka bir yabancı ülkede ise 6 ay içindedir. 

 

Veraset ve İntikal vergisinde beyanname verme süresi dışında 15'er günlük 

iki ayrı ek süre verilmektedir. Beyanname ikinci ek süre içinde verilirse, birinci 

derece usulsüzlük cezası kesilmektedir99. Beyannamenin ikinci ek sürede verilmesi 

re'sen takdir nedeni olmadığı için usulsüzlük cezasının bir kat olarak kesilmesi 

gerekmektedir. Ancak beyannamenin ikinci ek süre geçtikten sonra verilmesi halinde 

olayda vergi zıyaı ve dolayısıyla re'sen tarh sebebi bulunduğundan usulsüzlük cezası 

iki kat uygulanacak, ayrıca, beyanname takdir ve incelemeye sevk edilecektir. Öte 

yandan beyannamenin ikinci ek süreden sonra hiç verilmemesi halinde ise doğrudan 

re'sen tarhiyat yapılabilecektir.  

Beyannamenin ikinci ek süreden sonra verilmesi veya hiç verilmemesi fiili 

aynı zamanda vergi zıyaı cezası kesilmesini de gerektirdiğinden, VUK’ unun 336. 

maddesi uyarınca miktar itibariyle en ağır olanı kesilecek ve ek sürenin bitiminden 

tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar geçen süre için gecikme faizi hesaplanacaktır. 

Kanuni sürede veya birinci ve ikinci ek süreler içinde veya ek sürelerden sonra 

beyanname veren mükelleflerin unuttukları veya sonradan bilgilerine giren mallar 

için "ek beyanname" verilmesi halinde, ilk beyanda olduğu gibi yazılı beyana çağrı 

yapılarak beyannameye intikal ettirilmeyen malların beyanı için 15 günlük ek süre 

verilecektir. 
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___________________________________________________________________________________________ 
99 Veraset ve intikal vergisinde mal iktisap eden şahısların her biri ayrı ayrı mükellef olmaları 
nedeniyle, usulsüzlük cezası her biri adına ayrı ayrı kesilecektir. Örneğin, kendilerine veraset yoluyla 
mal intikal eden varisler, kanuni süreden sonra birlikte imzaladıkları tek bir beyanname verseler dahi 
usulsüzlük fiili ayrı ayrı işlenmiş kabul edilecek ve ayrı ayrı ceza kesilecektir. Kendilerine mal intikal 
etmeyen şahısların bu durumu tarha yetkili vergi dairesine yazılı olarak bildirmeleri halinde adlarına 
usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.  

 

 Bu süre içerisinde ek beyanname ile beyanda bulunulması halinde, yapılan 

tarhiyat, bu mallar açısından ilk tarhiyat olarak kabul edilecek ve vergi zıyaı cezası 

ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. Bir başka deyişle, Vergi Usul Kanunu'nun 352. 

maddesi uyarınca duruma uygun usulsüzlük cezalarından birisinin kesilmesi yeterli 

olacaktır100.  

!

b. İkinci Derece Usulsüzlük Suçları  

!

Usulsüzlüklerin özellikle bazılarının vergi ziyanına uygun ortam hazırladığı 

yapıda olsalar bile bunlar vergisel tahakkuk işlemi ile ilişkilendirilemezler. 

Kabahatin bu özelliği vergisel olarak kamunun parasal zararı değil, vergi gelirinde 

bir tehlike yaratmasıdır. Hukuk tarafından korunan hukuki menfaat olan netice 

unsuru genel usulsüzlük kabahatinde, kanunun yapılmasının veya yapılmamasının 

emrettiği fiiler aksine davranışta bulunulması olarak ortaya çıkmaktadır101. 

ŞENYÜZ’ e göre usulsüzlük kabahatinin meydana gelmesi için o fiilin vergi zıyaına 

sebep olması şart değildir. Bir başka ifade ile bu fiiller için vergi ziyanının meydana 

gelmesi bir netice unsuru olarak öngörülmemiştir. O yüzdende genel usulsüzlükler 

hareket kabahati niteliğine sahiptir. Vergi Usul Kanununda ikinci derece usulsüzlük 

suçu için yedi ayrı fiil saptanmıştır.  

!

aa. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin Birinci Ek Sürede Verilmesi  

 

Veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi, veraset yoluyla intikallerde 

"verginin tahakkuku" esas alınarak belirlenmektedir. Ek sürelerde verilen 

beyannameler üzerine yapılan tahakkuka dayanılarak yapılan ödeme, süresi içinde 
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yapılmış kabul edildiğinden vergi zıyaı doğmamaktadır102. Ancak veraset ve intikal 

vergisi beyannamelerinin, beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün 

içerisinde verilmiş olması halinde ikinci derece usulsüzlük suçu işlenmiş sayılır. 

____________________________________________________________________ 
100Kelecioğlu, s.24. 
101Edizdoğan /Taş/Çelikkaya,, s.119. 
102Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.120. 

Kanun koyucunun Buradaki amacı veraset ve intikal vergisi yükümlülerinin 

normal sürede beyanname vermelerinin sağlanması istemektedir. Veraset ve intikal 

vergisi beyannamesinin verilmesi için tanınan birinci ek süre, kanuni sürenin bitmesi 

ile kendiliğinden işlemeye başlamaktadır. Ancak, ikinci ek sürenin başlaması için 

olayın idarenin bilgisine girmesi ve idarece mükelleflere yazılı tebligat yapılması 

zorunludur103. Dolayısıyla birinci ek süreden sonra idarece ikinci ek süreye ilişkin 

herhangi bir tebligat yapılmadan beyannamenin verilmesi halinde, ikinci derece 

usulsüzlük cezası kesilmekle yetinilecektir.  

 

bb. Ekim ve Sayım Beyanlarının Süresinde veya Doğru Olarak Yapılmaması  

!

          Ekim sayım beyanında bulunacak yükümlüler ve uyacakları esaslara birinci 

derece usulsüzlüklerde değinilmişti. Çiftçiler her yıl kasım ayında ekim sayım 

beyanında bulunmak durumundadırlar (VUK.m.243). Buna göre yapılan davete 

rağmen, ekim sayım beyanında bulunmayanlara birinci derece usulsüzlük cezası 

öngörülmüşken, ekim sayım beyanlarının, değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve 

doğru olarak yapılmaması halinde ise, ikinci derece usulsüzlük suçu işlenmiş olacağı 

kabul edilmiştir. Bir başka ifade ile hiç beyanda bulunmama birinci derece, süresinde 

beyanda bulunmama ile yanlış beyanda bulunma ise ikinci derece usulsüzlük suçu 

oluşturmaktadır.  

!

cc. İşe Başlama Dışındaki Bildirmelerin Zamanında Yapılmaması  

!

Vergi Usul Kanununun "Mükellefin Ödevleri" başlığını taşıyan ikinci 

kitabının birinci kısmında "Adres Değişiklikleri" (VUK m. 157), "İş Değişiklikleri" 

(VUK m. 158), "İşletmede Yapılacak Değişiklikler" (VUK m. 159), “İşi Bırakma" 
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(VUR m. 160), "Bina ve Arazi Değişiklikleri" (VUK m. 165- 167) ile ilgili 

bildirimler yer almaktadır. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
103Kelecioğlu, s.25. 

 Bunlardan bina ve arazi değişikliklerinin iki ay, diğerlerinin ise bir ay içinde 

vergi dairesine yapılması kanun hükmüdür104.  Aksi takdirde bildirimlerin zamanında 

yapılmaması, ikinci derece usulsüzlük sayılacaktır. Daha önce ifade edildiği gibi "işe 

başlamanın" bildirilmemesi ise ikinci değil, birinci derece usulsüzlüktür. Söz konusu 

bildirimler içerisinde adres değişikliği ile ilgili bildirim yükümlülüğü, diğerlerine 

nazaran çok daha geniş bir yükümlü kesimini ilgilendirmektedir. Çünkü işe başlama, 

iş ve işletme değişikliği, işi bırakma bildirimleri sadece VUK’ un 153. maddesinde 

yer alan yükümlüler için söz konusu iken, adres değişikliği bildiriminde böyle bir 

sınırlama bulunmamaktadır.  

Veraset intikal vergisi beyannamesi vermiş olan bir kimse tüm işlemler 

tamamlanıp, ilgili vergiler ödenmeden adres değiştirmiş ise yeni adresini yapılmadan 

önce verilen veraset ve intikal vergisi beyannameleri için de birinci ek sürede 

beyanname veren yükümlülere kesilen cezanın uygulanacağı belirtilmiştir. VUK'un 

157. maddesi uyarınca sadece iş değil, ikametgâh adresindeki değişikliklerin de 

bildirilmesi zorunludur. Bu nedenle, işyeri adresinde bir değişiklik olmasa dahi 

ikametgâh adresinde bir değişiklik vuku bulduğunda, bağlı bulunulan vergi dairesine 

bildirilmesi zorunludur105.  

Bir diğer önemli yükümlülük ise işi bırakmanın bildirilmesidir. Bu, özellikle 

gayri faal hale gelmiş işletmelerin tespiti ve sahte fatura ticareti yapmak amacıyla 

yükümlülük tesis ettirenlerin tespiti açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu amaçla 

VUK'un 160. maddesinde yapılan değişiklik ile işi bırakma bildiriminde bulunmayan 

yükümlülerin işi bıraktığım tespit edilmesi ya da bilinen adresinde bulunamaması 

veya sahte belge düzenlemek amacıyla yükümlülük tesis ettirdiğinin yapılan bir vergi 

incelemesi neticesinde ortaya konması halinde yükümlülük kaydının resen terkin 

edilebilmesi imkânı getirilmiştir.Dolayısıyla işi bırakmanın bildirilmemesi halinde 

usulsüzlük cezası yanında, mükellefiyetin re'sen terkini ve faal mükellefiyet kaydı 
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devam ettiği için beyanname verilmeyen dönemlere ilişkin re'sen matrah takdiri gibi 

yaptırımlar söz konusu olabilecektir. 

 
____________________________________________________________________ 
104"Ekim ve sayım beyanı her yılın Kasım ayında yapılır. Maliye Bakanlığı iklim şartları bakımından 
özellik gösteren illerde beyan süresini değiştirebilir", (VUK, m, 243). 
105Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.121. 

dd. Vergi Karnesinin İbraz Edilmemesi 

!
GVK ‘ya göre “diğer ücret “kapsamında vergilendirilenler, vergi bakımında 

durumlarını kayıt, tescil ve karneye işaretlettirmek üzere bunların bağlı bulundukları 

vergi dairesine ibraz etmek durumundadır (VUK.m.247/1). Vergi karnesi, 

yükümlünün kişisel ve aileyi durumuyla ödediği vergilere ait bilgileri kapsayan ve 

şekli Maliye Bakanlığınca saptanan bir belgedir. Bu karneyi Gelir Vergisi Kanununa 

göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler, Gelir Vergisi Kanununa göre 

indirimden yararlanmak isteyen yükümlüler, Gelir Vergisi Kanununun 35'inci 

maddesinin (b) bendi uyarınca karne almak zorunda olanlar alırlar. Durumu, 

yukarıda belirtilen koşulların birden fazlasına girse bile, bir yükümlü tek vergi 

karnesi alır (VUK m. 247/son). 

Yükümlüler vergi bakımından durumları ve meydana gelen değişiklikleri 

karneye işaret etmek üzere, bağlı bulundukları vergi dairesine gösterirler (VUK.m. 

248). Vergi karnesinin alınma süresi, işe başlama ve değişikliğin meydana geldiği 

tarihten başlamak üzere bir aydır (VUK.m.248/3). Bu süre kanuni süredir. Eğer vergi 

karneleri bu kanuni sürenin sonundan başlayarak 15 gün daha beklenir, bu süre 

içinde karnelerini alırlarsa sorun yoktur. Bu onbeş günlük süre içinde hala karneleri 

alınmamış veya ibraz edilmemiş ise kabahat meydana gelmiş olması ikinci derece 

usulsüzlük suçunu gerektirir.(VUK m. 352/II-5).  

 

ee. Defterlerin Geç Onaylattırılması  

!

Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin 

süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması.(VUK m. 352/II-6). 

Onayı zorunlu defterlerin herhangi birinin onay işlemlerinin kanuni süresinde 
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yaptırılmaması ile süresinin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra yaptırılması 

birinci derece usulsüzlük sayılmışken, onayı gereken defterlerin her birinin onay 

işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması(geç tasdik) 

ise, ikinci derece usulsüzlük olarak kabul edilmiştir.  

 

ff. Beyanname Bildirim ve Belgelerin Şekil Şartlarına Uymaması  

!

Maliye bakanlığına belgelerin şekil, içerik ve ihtiva etmesi zorunu bilgileri 

belirleme ve mevcut belgelere ek olarak düzenlenmesi zorunlu olan yeni belgeler 

getirme yetkisi verilmiştir.(VUK.mük.m.257). Vergi Usul Kanununun ilgili 

bölümlerinde bakanlıkça getirilen şekil ve kapsamı, Vergi mükellefleri ve Vergi 

sorumluları ilgili düzenlemelere uymak zorundadırlar.   

Beyan esasına dayanan vergi sisteminde vergilendirilebilir gelirler 

beyannameler aracılığıyla vergi dairesine bildirilir. Vergi beyannamelerinin şekil ve 

kapsamları, her verginin kendi kanununda açıkça belirtilmişse de, beyannamenin 

şeklini Maliye Bakanlığı belirler.  

Dolayısıyla bu konuda Bakanlık kararlarının da önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Bildirimler ve belge düzenine uyulması gereken şekil ve kapsam 

koşulları ise, Vergi Usul Kanununun ilgili bölümlerinde gösterilmiş ve aynı şekilde 

bu konularda da belirleme yapma konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Bunlara uyulmaması ve ayrıca beyannamelere bilanço, kar-zarar cetvelleri ve hesap 

özeti gibi eklerin bağlanmaması ikinci derece usulsüzlük sayılmıştır.  

 

gg. İşlemlerin Doğruluğunu Bozmayacak Belgelerin ibraz Edilememesi  

 

Tutulması zorunlu olan defterlerle, korunması zorunlu olan belgelerin 

yetkililere istendiği halde gösterilmemesi birinci derece usulsüzlük suçu sayılmış; 

bazı evrak ve vesikaların gösterilmemesi ise, bazı koşullarda hafifletici suç olarak 

kabul edilmiştir. Hesap ve işlemlerin doğruluk ve açıklığını bozmamak şartı ile 

belgelerin bulunmaması ve yetkililere ibraz edilmemesi ikinci derece usulsüzlük 

kabahatinin eylemidir106. Belgelerin ibraz edilmemesine rağmen gerçek mali 



62!
!

!

durumun özünde bir değişiklik olmaması  halinde ikinci derece usulsüzlük söz 

konusu olur.İbraz edilmeme eyleminin kabahat teşkil edilebilmesi idarece 

verilecek15 günlük ibraz süresine uyulması ve genel zaman aşımını süresinin 

geçmemiş olmasına bağlıdır. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
106Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.122. 

İbraz edilmeyen belge ne koşulda olursa olsun hangi dönem ibraz 

edilmemişse kabahat de o tarihte işlenmiş sayılır. Nitekim gösterilmeyen ya da 

bulunmayan evrak ve belgeler, yükümlülerin hesap ve işlemlerinin doğruluğunu 

bozmuyorsa ikinci derece usulsüzlük sayılmaktadır107.  

Örneğin, banka faiz giderlerine ilişkin bir hesap özetinin ibraz edilmemesi, 

hesap ve işlemlerin doğruluğunu bozmayacaktır. Zira söz konusu ekstrenin bankadan 

alınabilme imkânı bulunmaktadır. İbraz edilmeme eyleminin suç teşkil edebilmesi 

için 15 günlük ibraz süresine uyulması ve zaman aşımı süresini geçmemiş olması 

gereklidir. 

 

C. ÖZEL USULSÜZLÜK SUÇLARI  

 

 Vergi Usul Kanununun 352. maddesinde iki kümede düzenlenen ve ayrı ayrı 

fiillerden oluşan genel usulsüzlük fiilleri yanında 353-356 inci maddelerinde özel 

usulsüzlük cezaları düzenlenmiştir Özel usulsüzlükler, belge düzeni ve kayıt 

sistemine ilişkin esaslara uyulmadığında meydana gelmektedir.  

Özel usulsüzlük ile genel usulsüzlükler arasındaki nitelendirme farkı fillerin 

oluş ve kapsamlarının yanında, bunlara uygulanan yaptırımlarda kendini 

göstermesidir. Diğer bir fark ise, özel usulsüzlük fiillerinin genel usulsüzlük fillerine 

nazaran vergi kaybına daha elverişli olmasıdır. Vergi yükümlü ve sorumlularının 

vergi kanunlarında yazılı görev sorumluluklarının dar veya geniş bir sorumluluk 

alanı kapsaması,  uygulanacak olan yaptırımların genel veya özel usulsüzlük cezası 

olmasını belirler. 

Genel usulsüzlük kabahatine göre daha ağır olan özel usulsüzlük kabahatine  

uygulanan para cezalarının tespit şekli ve miktarı da iki usulsüzlük arasındaki farkı 

da yansıtır.Vergi kanunlarında öngörülen defter ve belge tutma, düzenleme 
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yükümlülüğü, devletin vergileme işlevinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin ve 

vergi güvenliğinin sağlanması amacına hizmet etmektedir. 
___________________________________________________________________________________________ 
107 Şenyüz, s.99. Maliye Bakanlığı VUK'nunmük. 257 inci maddesinin kendisine verdiği yetki 
çerçevesinde zaman zaman yükümlülerden çeşitli "bildirimler" almaktadır. Bu bildirimlere örnek 
olarak, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin "Mal ve Hizmet Alımlarına ilişkin Bildirim 
Formu (Form B)" verme zorunluluğu gösterilebilir.  
!

 Ancak, bu amacın sağlanması, yükümlü ve vergi sorumlularının etkin bir 

biçimde denetlenmesine bağlıdır. Bu denetimlerin Vergi gelirlerindeki kayıpları, 

vergisel ödevlerlerdeki standartları yakalamak için ve daha büyük cezalara muhatap 

kalınmasını önlenmesi gibi yükümlü ve vergi sorumluları yönünden de yararları 

vardır. Bununla birlikte yaptırımsız bir denetimin, kendisinden beklenen yararı 

sağlamayacağı da açıktır. Bu bağlamda, kanun koyucu, özel usulsüzlük cezalarının 

vergi denetimlerine arzulanan etkiyi sağlayabileceği inancındadır.  

!

1. Belge Düzenine ilişkin Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması  

 

 Ticari ve mali alanda bir hizmet veya teslim meydana geldiğinde, vergiyi 

doğuran olayın ispatında en önemli delillerinden birisi belge düzenlemektir. Belge 

düzenlenmesindeki temel amaç, ekonomik olayların gerçeğe uygun olarak kayıtlara 

geçirilmesini ve kanıtlanmasını sağlamaktır. Vergi hukukunun en önemli belgeleri, 

fatura ve buna benzer belgelerdir. Çünkü yükümlülerle kişiler arasındaki mal ve para 

hareketleri ile vergi matrahının saptanmasında en önemli faktör olan hâsılatın doğru 

olarak belirlenmesi, bu belgelerin karşılıklı olarak alınıp verilmesine bağlıdır108. 

Etkin bir vergi denetimi sağlıklı bir fatura ve belge düzeni ister. Belge 

düzeninin işleyişi ekonomi aktivitenin ve vergisel denetimin etkinliğine de bağlıdır.  

Bu bakımdan fatura verilmemesi ya da alınmaması, gider pusulası, müstahsil 

makbuzu ve serbest meslek makbuzu gibi hâsılat belgelerinin alınıp verilmemesi, 

vergi uygulaması yönünden vergi kaybına yönelik hareketlerin başında gelir ve vergi 

kaybının kaynağı da bu noktadır, çünkü verginin hesaplanması bu belgelerdeki 

matrahlar üzerinden olmaktadır.  

Bu konuda yalnızca belgelerin alınıp verilmesi değil düzenlenme şartları da 

önem kazanmaktadır. Bu konu düzenli bir duruma getirilmeden vergi kaybının 
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önlenmesini düşünmek olanaksızdır.  Bu bakımdan özel usulsüzlük cezaları, belge ve 

kayıt düze nine uymayan yükümlü ya da sorumlulara uygulanmaktadır.  

!

___________________________________________________________________ 
108Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.98. 
 

2. Belge Alınmaması ve Verilmemesi  

 

Vergi mükellefleri yaptıkları teslim veya hizmet karşılığı kanunda belirtilen 

işleme uygun belgeyi düzenleyip karşı tarafa vermek zorundadırlar. Belgenin karşı 

tarafa verilmemesi kabahatin eylemidir. Belgenin verilmemesiyle belgenin hiç 

düzenlenmemesi ya da düzenlenmemekle birlikte Yasada öngörülen şekle aykırı 

düzenlenmesi anlaşılır.  Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin 

borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 

müşteriye verilen ticari vesikadır.(VUK.m.229) 

Faturada düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, düzenleyen ve adına fatura 

düzenlenen ticari işletmelerin unvanlarının ve mala/işe ilişkin bilgilerin bulunması 

zorunludur. Satılan malın teslim tarihi ve irsaliye numarasının faturada gösterilmesi 

zorunludur. (VUK, m. 230/5). Bunların olmaması faturayı hiç düzenlenmemiş kılar 

Faturanın düzenlenmesini gerektiren işlemin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün 

içinde diğer belgelerin ise işlemin yapıldığı sırada düzenlenmesi gerekir. Bu süre 

içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve bu duruma göre işlem 

yapılır. (VUK m. 231/5). Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, basit usule tabi olanlar ve 

defter tutmak zorunda olan çiftçilerin VUK m. 232'de yazılı kişilere sattıkları emtia 

ya da yaptıkları işler için fatura vermeleri ve onların da fatura istemeleri ve almaları 

zorunludur. 

VUK m. 353'de atıf yapılan fatura, gider pusuları, müstahsil makbuzu ve 

serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu getiren maddelerdir (VUK.m.232, 

234, 235 ve 236),  ve söz konusu maddelerde yer alan belgelerin, verilmemesi, 

alınmaması, Gerçek meblağları içermemesi, hallerinde özel usulsüzlük suçu işlenmiş 

olacaktır.   
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 VUK’ unun 353. maddesine göre;  verilmesi ve alınması gereken "fatura", 

"gider pusulası", "müstahsil makbuzu" ile "serbest meslek Makbuzu”nu vermeyen ve 

almayanlardan veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara 

yer verenlerden her birine özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter 

tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin vergi-den muaf esnafa 

yaptırdıkları işler ya da onlardan satın aldıkları emtia için gider pusulası düzenleyip 

imzalamaları gerekmektedir. İmzalattırılmış olan bu gider pusulası, vergiden muaf 

esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir (VUK m. 234). 

Gider pusulası işin mahiyeti, emtianın cins ve nevi ile miktar bedelini ve iş 

ücretini ve iş yaptıran ile emtiayı satın alan ile satanın adları ile soyad’larını  ve 

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

veya malı satana tevdi olunur.( VUK m. 234/son)   

Müstahsil makbuzu ise, Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit 

usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,  gerçek usulde 

vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada 

iki nüsha makbuz düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye 

vermeye ve diğerini de ona imzalattırarak almaya mecburdurlar.  

Mal, tüccar ya da çiftçi adına bir adamı ya da aracı tarafından alınmadığı 

takdirde makbuz bunlar tarafından düzenlenir ve imza olunur. Çiftçiden avans 

üzerine yapılan alımlarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.  

Müstahsil makbuzunun tüccar ya da alıcı çiftçi üzerinde kalan nüshası fatura 

yerine geçer (VUK m. 235). Bu şekilde düzenlenen müstahsil makbuzunda, makbuz 

tarihi, malı satın alanın adı-soyadı, unvanı, satan çiftçinin adı-soyadı ve ikametgah 

adresi ile satışa konu olan zirai ürünün cinsi, miktarı ve bedeli bulunur.  

Vergi Usul Kanununun "Makbuz Mecburiyeti" başlıklı 236. maddesi; serbest 

meslek erbabı mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest 

meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteride bu 

makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir(VUK.m.236). 

 Bu hükümler karşısında; alınması ve verilmesi zorunlu olan fatura, gider 

pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunu almayanlar ve 

vermeyenler kanuna göre kabahat sayılmakta, fiilin yapılması ise kanuna göre 
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usulsüzlük suçu olarak nitelendirilmektedir. Her iki taraf, kendi eyleminden dolayı 

diğerinden ayrı olarak cezalandırılır.109 Bu bakımdan fatura, gider pusulası, müstahsil 

makbuzu ve serbest meslek makbuzunun düzenlenmeyerek verilmemiş ya da  

 

___________________________________________________________________ 
109Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.129. 

 

 

 

alınmamış olması için kesilecek olan özel usulsüzlük cezası, bu belgeleri vermek ve 

almak zorunda olan kişiler adına kesilir. Kişinin bu belgeleri almak ya da vermek 

zorunluluğu yoksa ceza da kesilmez110.  

E fatura Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha 

olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt 

ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce 

saklanılan bir belgedir. Tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, 

alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, 

düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. 

Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda 

oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler. Elektronik fatura ve 

elektronik defter kullanımı 443 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

bazı mükellef grupları için zorunlu hale getirilmiştir. 

 Uygulama kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi 

doğrultusunda elektronik ortamda oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik 

ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.  Elektronik 

faturalama, oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının tamamının elektronik 

ortamda gerçekleştirildiği faturalama biçimidir. 

Elektronik defter çalışmaları ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu 

kapsamında kağıt üzerinde tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve defteri kebirin 

elektronik ortamda tutulması, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile açılış ve 
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kapanışlarına ilişkin tasdik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale 

getirilmiştir. 

___________________________________________________________________ 

110Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.128.Vergi Usul Kanunu, her tür fatura ve belgeyi cezalandırma 
yönünden birim kabul etmiştir. Ancak, ceza miktarında yüksek miktarlara ulaşılmaması için Kanun 
ayrıca en yüksek ve en düşük hadleri de saptamıştır. 

 

 Elektronik defter uygulaması ile  Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili 

yükümlülükler değişen teknolojik ve idari ihtiyaçlara uygun biçimde revize edilerek 

bu defterlerin değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağı garanti altına alınmaktadır111. 

Kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülükleri ortadan kaldırılmaktadır. 

Uzaktan denetim yapılabilmesi mümkün hale gelerek Uluslararası ortak çapraz 

denetime imkan sağlamaktadır.  

 Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların hem 

yönetsel, hem de iç ve dış denetim ihtiyaçları için ortak bir format ve standart 

sağlamaktadır. Faturaların Elektronik Ortamda Oluşturulması Sistemden 

yararlanacak olan mükellefler bildirdikleri sistem dışında veya el ile herhangi bir 

şeklide fatura düzenleyemezler.Faturanın şekil şartları tebliğde yeniden belirlenenler 

dışında aynen geçerlidir112. 

Sistemden yararlanacak olan mükellefler düzenleyecekleri faturalarda seri-

sıra numarası yerine fatura ID numarasını kullanacaklardır.(3 haneli birim kod, 15 

haneli sıra numarasından oluşan kod) 3 Haneli birim kod fatura düzenlenen şirket içi 

birimi ifade edecektir. Birim ayırımı fonksiyonel veya mekan ayırımı yapılarak 

belirlenebilir  Birim Kodlardan sonraki (15 haneli sıra numarası) ilk 4 karakter yılı 

takip eden 2 karakter ayı ve 9 karakter de müteselsil numarayı oluşturacaktır. 9 

Hanelik müteselsil sıra numarası her ay başından itibaren 1 rakamından 

başlayacaktır113. Mali mühür tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından 

elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, 

kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına  

!
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111 Maliye Bakanlığı, “421  Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “ s.1, 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/tebligler/421SiraNoluVergiUsulKanunuGenelTebligi.pdf (14 Ara 
2014) 
112 Maliye Bakanlığı, “421  Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “ ,s.2, 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/tebligler/421SiraNoluVergiUsulKanunuGenelTebligi.pdf (14 Ara 
2014) 
113 Maliye Bakanlığı, “421  Sıra No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “ s.2, 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/tebligler/421SiraNoluVergiUsulKanunuGenelTebligi.pdf (14 Ara 
2014) 
iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin 

sağlanması amacıyla kullanılacaktır. VUK mükerrer 242. maddesinin Maliye 

Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Mükelleflerin uygulama içerisinde 

kullanılması  amacıyla TÜBİTAK tarafından üretilen mali mühür, İşlem sertifikası 

niteliğinde olup elektronik ortamlarda düzenlenecek belgelerin elektronik imza ve 

şifrelemesini yaparak Mali nitelikteki belgelerde yasal geçerliliğe sağlamaktadır.  

!

3. Belge Düzenlenmemesi ve Kullanılmaması  

!

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları 

işlerin bedelleri, perakende satış fişleri, makineleri kasaların kayıt ruloları, giriş ve 

yolcu taşıma biletleri ile tanzim edilmesi ve müşteriye verilmesi 

mecburidir.(VUK.m.233). 

Perakende satış belgeleri (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla 

verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti) ile sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu 

listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu 

getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, 

düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya 

gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için özel 

usulsüzlük cezası kesilir.(VUK.m.353/2) 

"Belge bulundurulmaması" özel usulsüzlük cezası karşısındaki durumu 

hakkında Maliye görüşü, "belge alınmadığının veya verilmediğinin tespiti halinde 

cezai müeyyidesi VUK’unda yer almakla birlikte, belgenin işyerinde 
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"bulundurulmadığı"yönünde yapılacak bir tespit cezai müeyyidesi 

bulunmamaktadır114. 

___________________________________________________________________ 

114Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapan 2365 Sayılı Kanun'dan önce sadece serbest meslek 
makbuzu vermeme fiili suç sayılmış, serbest meslek makbuzu almayanlar bu suçtan, dolayısıyla 
cezadan muaf tutulmuşlardı. 
 

Buna göre, düzenlenecek tutanaklarda, faturanın alınmadığı veya verilmediği 

yönünde tespitlerin yer alması uygun olacaktır..."şeklindedir.115  

Aksi düşünceye göre; VUK'un 353/2. maddesi tek başına 

değerlendirildiğinde, bulundurmama dolayısı ile ceza kesilemez gibi bir anlam 

çıkmakta birlikte, diğer maddelerle olan bağlantısının göz önüne alındığında, 

VUK'un 353/1 ve 2. maddelerinde belirtilen kullanılması zorunlu belgelerin iş ye-

rinde bulundurulmadığının tespiti durumunda 353/2. maddesi uyarınca özel 

usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda "bulundurmama" ifadesinin 

353. maddenin 1. bendine de eklenmesi uygun olacaktır116. 

Sevk irsaliyesi, bir malın bir yerden başka bir yere nakli sırasında, malın 

cinsini, miktarını ve nereden nereye nakledildiğini gösteren kullanılması zorunlu bir 

belgedir. Düzenlenmesindeki amaç, mal hareketlerini belgeye bağlamak ve malın 

faturasının düzenlenmesini sağlamaktır. 

 O nedenle fatura bulunsun ya da bulunmasın satılan malın sevk irsaliyesinin 

düzenlenmesi zorunludur. Şehirlerarasında yapılan yolcu taşımalarında yolcu 

listesini, otel motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri tarafından ise, günlük müşteri 

listesi düzenlenir. Bunlara ilişkin şekil şartları ise VUK.m.240 maddesinde 

açıklanmıştır117.             

!

4. Nihai Tüketicilerin Belge Almaması  

 

VUK’ unun 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde 

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

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

taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara bu maddenin 2 
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115VUK'unun 232 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında 
kalanların belge almadıklarının tespiti halinde VUK'unun 353 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde 
belirtilen cezanın beşte biri kesilir. (VUK, m, 353/3). 
116Edizdoğan /Taş/Çelikkaya,!s.134.!
117 Fatura düzenleme yükümlülüğünü derhal yerine getirmek isteyen (7 günlük süreyi beklemeksizin) 
mükellefler, diledikleri takdirde ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi düzenlemek yerine tek bir "irsaliyeli 
fatura" düzenleyebilme imkânına da sahiptirler.!

 

numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelenmesine 

yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. (VUK.m.353/3). 5615 sayılı kanununun 

20. Maddesiyle eklenen ve 04.04.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Cümle ise 

“Maliye Bakanlığı gelir idaresi başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine 

yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. 

 Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının 

belge almayana verilen örneği ceza ihbarnamesi yerine geçer (VUK.m.353/3-son). 

Söz konusu hüküm karşısında yoklama memurları tarafından tutulan tespit 

tutanaklarına dayanarak nihai tüketiciler için ceza kesilmesi mümkün değildir. Bu 

hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge 

almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer. Belge vermeyenlere ceza 

kesilebilmesi içinse, belge vermedikleri yönündeki tespitin vergi inceleme elemanı 

tarafından yapılmasına gerek yoktur. Söz konusu şekil şartı sadece belge almayan 

nihai tüketiciler için öngörülmüştür.  

 

5. Diğer Şekil ve Usul Hükümlerine Uyulmaması  

!

 VUK’ unun 353. maddesi yukarıda da ifade edildiği gibi sadece belge 

alınmaması ve verilmemesi suçunu değil, bunun dışında kalan bir kısım şekli ve usul 

hükümlerine uyulmamasını da içerir. Bunlar defter ve levha düzenine uyulmaması, 

muhasebe standartlarına uyulmaması, vergi numarası ile işlem yapma 

yükümlülüğüne uyulmaması, belge basımı ile ilgili yükümlülüklere uyulmaması, 

vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilenlerle yapılan işlemleri 
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bildirmemek ve özel yetkili yoklama elemanlarının ikazına uymamak şeklinde 

sıralanabilir.  

Ayrıca VUK’ unun mükerrer 355. maddesinde düzenlenen bilgi vermekten 

çekinilmesi ve inceleme elemanlarına yardımcı olunmaması ile tahsilat ve 

ödemelerin geçerli belgelere bağlanmaması ve beyanname, bildirim ve belgelerin 

şekil şartlarına uymaması fiilleri de bu kapsamda değerlendirilebilir. 

!

6. Günlük Defterlerin Bulundurulmaması ve ibraz Edilmemesi  

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

Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti defterlerin işyerinde 

bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere 

kayıt edilmemesi veya yoklama e incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz 

edilmemesi hallerinde her tespit için özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bentte adı geçen "Günlük Kasa Defteri" ve "Günlük Perakende Satış Ve 

Hasılat Defteri" ile "Kambiyo Senetleri Defteri"nin kullanma zorunluluğu 1.1.1999 

tarihinden geçerli olmak üzere 4369 sayılı kanun ile kaldırılmıştır. Dolayısıyla şu an 

itibariyle günü gününe tutulması zorunlu plan defter olarak "Serbest Meslek 

Kazançları Defteri" (VUK.m.219/c) ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe 

kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterler" bulunmaktadır. 

 Vergi inceleme elemanlarının, özellikle de yoklama memurlarının, 

etkilerinden biri de kanunen tutulması zorunlu olan günlük defterlerin iş-erlerinde 

bulundurulmadığını, usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir. 

Bunun için iş yerine gidildiğinde öncelikle günlük defterin ibrazı istenir, defter ibraz 

edilmez ise veya herhangi bir nedenle iş yerinde değil ise, durum tutanak ile tespit 

edilir118. O iş yerinin şube niteliğinde olması durumu değiştirmez. Defterlerin 

usulüne uygun olarak tutulmaması özel usulsüzlük cezasını gerektirecektir119. 

 

7. Levha Bulundurma ve Asma Zorunluluğuna Uyulmaması  
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 VUK’ unun 5 inci maddesine göre, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye 

şirketleri, vergiye tabi kazançlarını ve buna isabet eden vergi 

miktarlarınımerkezlerine,şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler 

tarafından kolayca okunup görülecek şekilde asacakları vergi levhalarında göstermek 

____________________________________________________________________ 
118 Şenyüz,s.112. 
119VUK'unun 232 inci maddesine göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit 
edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 2. Serbest 
meslek erbabına; 3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; 4. Defter tutmak mecburiyetinde 
olan çiftçilere; 5. Vergiden muaf esnafa. Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve 
bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. 
durumundadırlar. VUK’ unun 353/4 bendine göre, vergi kanunlarının uygulanması 

bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, bu 

zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Mükellefler başlıca dört tür levhayı düzenlemek ve işletmelerinde bulundurmak 

zorundadırlar. Bunlar; vergi levhası, “fiyatlarımıza KDV dâhildir” levhası, ödeme 

kaydedici cihaz levhası ve anlaşmalı matbaayı gösteren levhadır.  

Vergi levhası yeni işe başlayanlar için bir ay içinde, öteden beri faaliyette 

bulunanlar için Mayıs ayının son gününe kadar tasdik ettirilmelidir. Vergi levhasını 

asma mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında her tespit için ayrı ayrı olmak 

üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Söz konusu levhalara elektronik ortamda 

ulaşmak artık mümkündür. 

"Fiyatlarımıza KDV Dâhildir" ibaresi taşıyan levhayı, gerçek usulde katma 

Değer Vergisi mükellefi olan, perakende mal satışı ile hizmet ifa eden mükellefler 

asacaklardır. Levha, müşterilerin görebileceği bir yere varsa vitrinler ile katlara da 

asılacaktır. Vergi levhası uygulamasının yükümlüler üzerinde psikolojik baskı 

uyandırma ve açıklık sağlama gibi etkilerinin yanında, yoklama ve denetimler 

sırasında inceleme ya da yoklamaya yetkili olanlara da birçok faydaları 

bulunmaktadır. Vergi levhası asılmasının amacı, işyerinin vergi durumunun iş 

sahiplerine ve mükelleflere teşhiri ve tanıtımıdır.  

 Ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, bu cihazın Maliye Bakanlığınca 

onaylandığını, verecekleri satış fişinin vergi iadesinde geçerli olduğunu belirtir, bağlı 

oldukları vergi dairesinden verilecek bir levhayı, cihazın üzerine veya müşterilerin 

devamlı surette görebileceği bir yere asmak zorundadır.  
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Belge basımı konusunda anlaşma yapılan matbaa işletmecileri, işyerinin 

kolayca okunup görülecek dış cephesine Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi 

Mükellefi Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında 

Yönetmelik' te belirtilen esaslara göre hazırlanan bir levha asmak zorundadırlar. Bu 

levhada ayrıca anlaşmanın başlama ve bitiş tarihinin de bulunması gerekmektedir.  

 

!

 

8. Muhasebe Standartlarına Uyulmaması 

 

Maliye bakanlığına vergi usul kanununun ikinci kısım birinci ve ikinci 

bölümünde muhasebe sisteminin standartları, tek düzen hesap planı ve mali 

tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar tespit etme yetkisi verilmiştir. 

Mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara uymak şartı ile defterlerini ve 

muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim 

etmekte serbesttirler(VUK.m.175).  Muhasebe sisteminin bir parçası haline gelen 

bilgisayar programlarına ilişkin düzenlemeleri yapma yetkisi maliye bakanlığındadır. 

(VUK.mük.m.257/3-4).bilgisayar programlarının muhasebe standartlarına,  tek düzen 

hesap planına ve mali tablolara ve diğer usul esaslara uygun olması gerekir. 

Belirlenen bu standart ve kurallara aykırı program üretme ile bu programları 

kullanma hali kabahat fiili olarak düzenlenmiştir.(VUK.m.353/6) Bu kural ve 

standartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilir.  

 

9. Vergi Numarası Alma Yükümlülüğüne Uyulmaması  

 

Maliye bakanlığı vergi numarasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

tespit etme ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 

kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlemelerde kullanılması 

mecburiyeti getirmeye yetkili kılınmıştır. (VUK.m.8/son) 

 

10.  Belge Basımı ile ilgili Bildirim Yükümlülüğüne Uyulmaması  
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Vergi idaresi bir ölçüde belgesiz işlemlerin önüne geçmek ve belgelerin vergi 

idaresinin bilgisi dâhilinde kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılan belgelerin 

notere tasdik ettirilmesini veya anlaşmalı matbaalara bastırılmasını zorunlu kılmıştır. 

Defter ve belgelerin anlaşmalı matbaalara bastırılmasının bir diğer amacı da bu 

belgelerin tek tek Maliye Bakanlığı tarafından basılmasının ve dağıtılmasının zaman 

kaybına ve aksamalara neden olacağı düşüncesidir. Bu amaçla Bakanlık, resmi 

belgeleri basma işini anlaşmalı matbaalara devrederek sistemde olabilecek 

aksaklıkların önüne geçmek istemiştir. Yetkili matbaa işletmeleri bir ay içinde 

basmış oldukları belgelere ilişkin bilgileri takip eden ayın 15 inci günü akşamına 

kadar bildirmek zorundadırlar. Bildirim, "Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi 

Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında 

Yönetmelikte" belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Matbaa işletmeleri, 

düzenledikleri bilgi formunu en geç izleyen günün sonuna kadar internette bağlı 

bulundukları vergi dairelerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak 

göndereceklerdir.   

!

11. Vergi Numaralı İşlemleri Bildirmemek  

!

4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması 

Hakkında Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu 

getirilen kurum ve kuruluşlardan,  yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye 

Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, 

mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında özel 

usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza 

kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler. (VUK.m.353/9) 

!

12. Özel Yetkili Yoklama Elemanlarının İkazına Uyulmaması  

 

 Maliye Bakanlığı, yasal yetkisini kullanarak yoklama memurları ve yoklama 

işi ile görevlendirilenler bakımından yoklama yetkilerine birtakım sınırlamalar 

getirmiştir. Buna göre, "nakil vasıtalarını durdurarak belge kontrolü yapabilmek" 
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yetkisi, sadece "özel yoklama yetki belgesi" taşıyan yoklama memurları ve vergi 

inceleme yetkisine sahip olanlar tarafından kullanılabilmektedir. Dolayısıyla söz 

konusu memurlar nakil vasıtalarını Maliye Bakanlığının belirleyeceği  özel işaretle  

durdurmak ve taşıtta bulunması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura, sevk 

irsaliyesi, yolcu bileti, taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların 

miktar ve mahiyetlerini ölçmek  tartmak, saymak süratiyle tespit etmeye yetkilidir 

(VUK.m.127/d). 

 

 

13. Bilgi Verme Ve İbraz Zorunluluğuna Uyulmaması  

 

Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir diğer özel usulsüzlük eylemi de VUK, 

mükerrer madde 355 de düzenleme alanına giren bilgi vermekten çekinme ile,  256, 

257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymama eylemidir.   

VUK’ unun mükerrer 355 inci maddesine göre VUK’ unun, 148, 149, 150, 

256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca 

getirilen zorunluluklara uymayanlar (kamu ve müesseselerinde bilgi verme görevini 

yerine getirmeyen yöneticilerdir) hakkında maddede yazılı miktarda maktu 

usulsüzlük cezası kesilir120.  

 Söz konusu maddelerde yer alan zorunluluklar; zirai kazanç ile merkez 

komisyonlarına ve vergi incelemesine yetkili olanlara görevlerinin gerektirdiği 

bilgilerin verilmesi, defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazı, vergi incelemesi ve 

gayrimenkullerin rayiç bedellerinin tespiti sırasında yerine getirilmesi gereken 

ödevler ile ölüm olaylarının bildirilmesi ile ilgilidir.  

Bilgi vermekten çekinenlere ceza kesilebilmesi için öncelikle "bilgi isteme 

usulüne" uygun olarak yazılı bir tebligatta bulunulması gerekmektedir. Bilginin sözle 

istendiği hallerde, cevap verilmediği takdirde ceza uygulamasına gidilmez,bilginin 

tekrar yazı ile istenmesi gerekir. Yazı ile istemde bilgi verilmesi için 15 günden az 

olmamak üzere süre tayin edilmesi gereklidir. Yazı ile bilgi istenirken, bilgi isteme 

yazısının Kanunda öngörülen tüm unsurları taşıması gereklidir. Yazıda, tayin olunan 

sürede bilgi verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmesi, tayinolunan süre 
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__________________________________________________________________________________ 
120 (Danıştay, 4.D. 12.6.2003 Tarih, E, No, 2003/1434, K, No, 2003/1657). Lebib Yatkın VUK, C, 
Sıra No 436. Söz konusu hüküm "ceza sorumluluğunun şahsiliği" ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesinin önüne gelmiş, ancak Yüksek Mahkeme, talebi şu gerekçelerle reddetmiştir: 
"beyan esasının bir gereği olarak yükümlülüğü saptamak için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlardan 
biri de yoklama amaçlı olarak araçların durdurulmasıdır. Bu durumda aracın durmaması halinde 
plakasından başka ayırt edici bir özelliği bulunmamaktadır ve bu plaka sayesinde ancak araç sahibine 
ulaşılabilir. Öte yandan çalınma vb istisna durumlar dışında şoför ile araç sahibi arasında bir bağlantı 
bulunmadığını söylemek de güçtür. Kaldı ki, ikaza rağmen sürücünün durmaması halinde araç 
sahibine kesilen cezadan dolayı, araç sahibinin sürücüye rücu hakkı da göz ardı edilemez" (Anayasa 
Mahkemesi, 06.01.2005 Tarih ve  E. 2001/487. K.2005/2).  
 

içinde defter ve belgelerin ibraz olunmaması, hallerinde, Kanunun ceza hükümlerinin 

uygulanacağı belirtilmek durumundadır121. Aksi takdirde ceza kesmenin yasal 

dayanağı bulunmayacaktır.VUK’ unun mükerrer 355. maddesi, bilgi vermekten 

çekinmenin özel usulsüzlük cezası sayılabilmesi için, ortada çekinme nedeninin 

bulunmaması koşulunu aramıştır.  

Bilgi vermekten çekinme eyleminin özel usulsüzlük eylemi olarak kabul 

edilerek cezalandırılabilmesi için ayrıca "bilgi vermeye" dair VUK. m.148 gereğince 

bilgi istenirken yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için belirlenen sürenin ve 

süresinde cevap verilmemesi ya da eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmesi halinde 

VUK'un ceza hükümleri uygulanması yoluna gidileceğinin ilgiliye yazı ile bildirilmiş 

olması koşulu aranmaktadır122. 

___________________________________________________________________________________________ 
121 VUK'unun 86 ıncı maddesinde; zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarının yetkileri 
düzenlenmiş ve bu komisyonların, kamu idare ve müesseseleri ile Devlet ekonomi kurumlarından ve 
görevlerinin gerektirdiği sair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgileri isteyebilecekleri hükme 
bağlanmıştır. Diğer maddeler "Bilgi Vermekten Çekinme Suçu"nda belirtilmiştir.  
122VUK'unun 86 inci maddesine göre; "zirai kazançlar il ve merkez komisyonları kamu idare ve 
müesseseleri ile Devlet ekonomi kurumlarından ve görevlerinin gerektirdiği sair gerçek ve tüzel 
kişilerden her türlü bilgileri isteyebilirler. Gerekli gördükleri hallerde bilirkişilere inceleme de 
yaptırabilirler.  
Bilgi istemede 148. maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır, Komisyonlarca bu hükümlere göre 
istenilen bilgileri vermeyenler ve bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmayanlar 
hakkında mükerrer 355'inci madde hükmü uygulanır". VUK'unun 148 inci maddesine göre, "Kamu 
idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel 
kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri 
vermeye mecburdurlar. Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet 
yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine uygun bir süre tayin olunur. 
 Bilgi istenmek üzere ilgililer, vergi dairesine zorla getirilemez. Memleket dışı imtiyazlarından 
faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi verme mecburiyetine tabi olamazlar". VUK'unun 149 
.maddesine göre de, "Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) 
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ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi 
dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye 
mecburdurlar". 
VUK'unun 256 inci maddesine göre "Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 
257. madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü 
defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, 
manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları 
okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve 
memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için 
gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla 
taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali müşavirler tarafından yapılan 
talepler için de geçerlidir".  

 

!

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetlerini yerine 

getirmeyenlere yeniden süre verilerek mecburiyetlerini yerine getirmeleri tebliğ 

edilir123. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde öngörülen 

özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır. Bu cezanın uygulanacağı 

kişilerin mükellef olması zorunlu değildir124.  

 

14. Tahsilat ve Ödemelerin Geçerli Belgelere Bağlanmaması  

!

VUK' unun mükerrer 355 inci maddesine 3.8.2004 tarihinden geçerli olmak 

üzere 5228 sayılı Kanun ile eklenen hükme göre, tahsilât ve ödemelerini banka, 

benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle belgelemek 

zorunluluğuna uymayan yükümlülerden her birine, her bir işlem için bu maddeye 

göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde 

özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu düzenleme ile, ticari işlemler ve finansal 

hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt 

ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır(VUK.mük.m.355/3). 

____________________________________________________________________ 
123VUK'unun 257 inci maddesine göre "Vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç 
bedelinin tespiti sırasında mükellefler, aşağıda yazılı ödevleri yerine getirmeye mecburdurlar: 1. 
incelemeye yetkili memura müessesenin durumuna göre, çalışma yeri göstermek ve resmi çalışma 
saatlerinde memurun müessesede çalışmasını sağlamak; 2. İnceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek 
(bu mecburiyet hem iş sahibine, hem de işletmede çalışan memurlara şamildir); 3. incelemeye yetkili 
memurun, lüzumunda iş yerinin her tarafını gezip görmesini sağlamak; 4.Bina ve arazinin rayiç 
bedelinin tespitinde değeri tespit edilecek bina ve araziyi, Emlak Vergisi Kanununun 31'inci 
maddesine göre Maliye Bakanlığınca yetkili kılınan memurlara gösterip gezdirmek, bu gibi 
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gayrimenkullerin genel ahvaline, kullanış tarzına ve kirada ise kiranın miktarına ait her türlü bilgileri 
vermek (Bu fıkrada yazılı mecburiyetler kiracılara da şamildir); 5. İşletmede 134'üncü madde 
gereğince envanter yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde 
gerekli yardım ve kolaylığı göstermek".  
124VUK'unun 150 inci maddesine göre "Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her 
ay muttali oldukları ölüm vaka’ları ile intikalleri, ertesi ayın 15'inci günü akşamına kadar vergi 
dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 2. 
Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk görevini yapanlar (Memur oldukları 
yerde ölen Türk tebaasının soyadı, adı ve sıfatları ile Türkiye'deki ikametgahlarını Maliye Bakanlığına 
bildirirler); 3. Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde ölenleri bildirirler); 4. 
Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler (Mevduat, şirket hissesi, 
emanet para ve eşya veya sair suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü halinde, ölenin soyadını, 
adını, alacağının nev'ini ve miktarını bildirirler)". 
 

!

15. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması  

 

VUK’ unun mükerrer 355 inci maddesine 21.7.2005 RG Tarihli 5398 sayılı 

Kanun ile eklenen hükmüne göre; "Elektronik ortamda beyanname verilmesi 

mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, 

beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak Elektronik ortamda 15 gün 

içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu süre dolmasını takip eden 15 gün içinde 

verilmesi halinde ise 1/2 oranında VUK’ unun mükerrer 257/4 üncü bendinin verdiği 

yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığı 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren beyannamelerin 

elektronik ortamda verilmesi uygulamasına geçmiştir125.  Başlangıçta ihtiyari olan bu 

uygulama, daha sonra yayınlanan 346 Nolu VUK Genel Tebliği ile zorunlu hale 

getirilmiş ve aktif toplamı veya ciroları toplamı belli bir tutarı aşan,zirai ve mesleki 

faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar 

Vergisi mükelleflerinin Yıllık Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergi Beyannamelerini 

elektronik ortamda göndermeleri hükme sağlanmıştır. 

Elektronik beyanname düzenlemesinin amacı, mükelleflerin vergilendirmeye 

ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, 

vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir 

şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki 

hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin 
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beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini 

kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamaktır. 

 Buna göre, beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen 

mükelleflerin, elektronik ortamda vermek zorunda oldukları beyannamelerini kanuni 

süresi içerisinde vermeyip kanuni süresinin sonundan başlayarak birinci 15 

günlüksüre içerisinde ve elektronik ortamda vermeleri halinde Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin 2. 2 ve 3 numaralı bentlerinde belirtilen 

 
____________________________________________________________________ 
125 4369 Sayılı kanun ile yürürlükten kalkan VUK'nun 361 inci maddesi, bilgi verme yükümlülüğünü 
yerine getirmeyenlere özel usulsüzlük cezası kesildikten sonra tekrar verilen süre içinde 
yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 1 aydan 3 aya kadar hapis cezası öngörmekteydi. VUK'nun söz 
konusu 361 inci maddesinin 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlükten kalkması ile hapis cezası 
uygulama imkânı kalmamıştır.  
ve mükelleflerin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası miktarlarım 1/4 

oranında,bunu takip eden ikinci 15 Günlük süre içerisinde vermeleri halinde ise bu 

ceza miktarları 1/2 oranında uygulanacaktır.  

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen 

mükelleflerin, elektronik ortamda vermek zorunda oldukları beyannamelerini kanuni 

süresi içerisinde vermemekte beraber kanuni süresinin sonundan başlayarak birinci 

ve ikinci 15 günlük sürelerin her ikisinde ve elektronik ortamda vermemeleri veya 

birinci ve ikinci 15 günlük sürelerin dolmasından sonra elektronik ortamda 

göndermeleri durumunda ise, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin 

1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve mükelleflerin durumuna uyan özel 

usulsüzlük cezası uygulanmak suretiyle işlem yapılacaktır". Elektronik ortamda 

verilen beyannamelere ilişkin düzeltme beyannamelerinin de elektronik ortamda 

gönderilmesi zorunludur. Söz konusu düzeltme beyannamelerinin elden verilmesi 

veya posta ile gönderilmesi durumunda VUK mük. m. 355'e göre özel usulsüzlük 

cezası uygulanacaktır. Düzeltme beyannamelerinin önceki beyanname ya da 

beyannamelerdeki bilgileri kapsayacak nitelikte olmaması halinde ise VUK'un 352 

inci maddesine II. derece usulsüzlükler başlıklı 7 numaralı bendine göre usulsüzlük 

cezası kesilecektir. 

 

16. Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük  

!
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Damga vergisinde usulsüzlük cezaları, vergi kaybının ortaya çıktığı 

durumlarda; vergi kaybına ilişkin olarak kesilen cezanın, usulsüzlük cezasından az 

olduğu durumlarda uygulanır. Damga vergisi ile ilgili özel usulsüzlük suç ve cezaları 

VUK' unun 335. maddesinde düzenlenmiştir. Damga vergisi, Kanuna bağlı I sayılı 

tabloda yer alan kağıtlar üzerinden maktu ve nispi esaslara göre alınmaktadır. Bu 

bakımdan özel usulsüzlük cezası da maktu ve nispi ölçülere göre ayrı ayrı 

uygulanmaktadır.  

Nispi vergide, kâğıtların çeşidine ve niteliklerine göre kağıtlarda yazılı belli 

bir para, maktu vergide ise kağıtların nitelikleri esas alınır. VUK’ unun 355. 

maddesine göre, "Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, vergi 

ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına 

her kağıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, 

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

kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kağıt için 1 Yeni Türk 

Lirasından az olamaz"(VUK.m.355)  

Damga vergisi yükümlüleri bu hükümlere harfiyen uymak zorundadırlar. 

DVK'nun 15. maddesine göre, Damga Vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti 

yapılması veya basık damga konulmasını şekillerinden biriyle ödenir.(DVK.m.15-

19) Burada dikkat edilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının muhatabının belgeyi 

düzenleyen kişi değil, işleme koyan kişi olmasıdır. Noterler damga vergisine konu 

kağıtları esas olan işlem yaptıklarında bunların vergilerinin ödenip ödenmediği 

konusunu kontrol etmek durumundadırlar. Bu sorumluluğu yerine getirmezler ise 

kabahat işlemiş olurlar. Buradaki belirtilen fiil ile özel usulsüzlük cezası kesilecek 

taraf noterler olmaktadır. 

 Damga vergisi ve damga resmi uygulamalarında gerek nispi, gerekse maktu 

vergi ve resimlerle ilgili cezadan sorumlu olanlar birden fazla olduğunda birbirlerine 

başvurma hakları saklı kalmak üzere zincirleme olarak (müteselsil) sorumlu 

tutulurlar (VUK m. 334).  

!

D. ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ KESİLMESİNDE DİKKAT 

EDİLECEK NOKTALAR  
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 Yukarıda belirtilen cezalarda uzlaşma talep edilemez. Eğer VUK, m, 353'de 

yer alan fatura ve benzeri belge almama ve vermeme gibi usulsüzlük filleri ile, aynı 

zamanda vergi kaybı da doğmuşsa, kesilen bu özel usulsüzlük cezasına 

bakılmaksızın, vergi kaybının gerektirdiği vergi ziyaı cezası da ayrıca kesilir (VUK 

m. 353/2). Başka bir deyişle, bu madde gereğince kesilen özel usulsüzlük cezasının 

vergi ziyaı cezası ile hiçbir ilişkisi olmadığı gibi bu cezalar hakkında VUK'unun 336  

madde hükmü de uygulanmaz.  

Özel usulsüzlük cezasının uygulanmasını gerektiren bir fiil, aynı zamanda 

genel usulsüzlük cezası kesilmesini de gerektirirse, sadece özel usulsüzlük cezası 

kesilir. Yani, işlenen tek fiil ile hem genel usulsüzlük hem de özel usulsüzlük suçu 

işlenmiş olursa kesilecek usulsüzlük cezası miktarı dikkate alınmadan sadece özel 

usulsüzlük cezası kesilir Öte yandan yetkililerce, VUK m. 353'ün 1 ve 2 numaralı 

bentlerinde yazılı belgelerin (fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, perakende 

satış belgeleri, serbest meslek makbuzu, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu 

listesi, günlük müşteri listesi, Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen 

belgeler (adisyon, reçeteler, vb), yükümlüler (birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, basit 

usule tabi olanlar, defter tutmak zorunda olan çiftçiler ve defter tutmak zorunda olan 

serbest meslek mensupları) tarafından bir takvim yılı içinde üç kez kullanmadığı ya 

da bulundurmadığının saptanması halinde Maliye Bakanlığı kararıyla işyerlerinin bir 

haftaya kadar kapatılabileceğine ilişkin VUK'nun 354. maddesi 31.7.2004 tarihinden 

geçerli olmak üzere 5228 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

!

IV.VERGİ USUL KANUNUNDA İDARİ PARA CEZASINI 

GEREKTİRENVERGİ SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 

 

A. GENEL OLARAK 

 

Bir suç bir kişi tarafından işlenebileceği gibi, bazen birkaç kişi tarafından da 

işlenebilir. Suçun işlenmesine birkaç kişinin karışmış olması, özellikle ceza 

sorumluluğu ve bunun dereceleri bakımından çeşitli durumlar gösterir. Ceza 



82!
!

!

hukukunda bir fiille birkaç suçun birden işlenmesi konusunda, asıl suçu işleyenin 

eylemine çeşitli ölçülerde katılma ve aynı suçu art arda işleme konularında özel 

hükümler vardır. Kabahatlerde birleşme tekerrür iştirak ve teşebbüs kabahatlerinin 

özel işleniş şekilleri olarak karşımıza çıkar ceza hukukunun birer müessesesi olarak 

birleşme, tekerrür, iştirak ve teşebbüs bazı özel kanunlarda olduğu gibi vergi 

kabahatleri açısından da farklı düzenlenmiştir126. Vergi suç ve cezalarında da, suç 

işlemedeki bu özel durumlar için bazı hükümler konulmuştur. 

!

___________________________________________________________________________!

126Edizdoğan / Taş/ Çelikkaya, s.148!

 

B.   BİRLEŞME   

!

Kabahat sayılan fiillerle ortaya çıkan her sonuç ilke olarak bağımsız bir 

kabahat oluşturur. Genel olarak suçların birleşmesi, çeşitli suçların tek bir suç 

oluşturacak şekilde birleşip kaynaşmaları ya da aralarında tek fiilden doğmuş 

olmaktan ileri gelen bir bağlantı bulunmasıdır. Fail ayrı hareketle ne kadar sonuç 

meydana getirmişse, o kadar korunan hukuki yarar, zarar görmüş, o kadar kabahat 

işlenmiş ve ortaya çıkmış sayılır. Ceza hukukunda ise birleşme konusu, birden çok 

suç işlemiş olan kimselerin cezalarının ne şekilde verileceği konusundaki 

kararsızlıktan doğmuştur127.  

        Cezalandırmada genel olarak kural, her bir suç veya kabahat için ayrı ceza 

verilmesidir.  Kabahatler Kanununda öngörülen "birleşme" hükümlerin de ise 

birleşme, kabahatler ve yaptırımlar açısından ayrı ayrı ele alınmıştır. Buna göre, bir 

fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi ve bunlar için sadece idari para cezası 

öngörülmesi halinde en ağır olanı uygulanır. Ancak kanunda başka idari yaptırımlar 

da öngörülmüşse, birleşme söz konusu olmayıp bu yaptırımların her biri ayrı ayrı 

uygulanacaktır. Hukuki birleşme durumunda Vergi Usul Kanununun benimsediği 

sistem ise ceza hukukunun kabul ettiği sistemden kısmen farklıdır. 

Tek fiile birden fazla hukuki yarar ihlal edilmiş olabileceği gibi aynı hukuki 

yararın farklı fiillerle  ihlal edilmesi de söz konusu olabilir. Ortaya çıkan bu durumun 
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çözümü kabahatlerinin bir araya toplanarak değerlendirilmesi, birleşme adı 

verilenhukuki durum ile gerçekleşmektedir. Birleşme tek fiil ile meydana gelen 

ihlaller sonucunda ortaya çıkan çeşitli kabahat ve suç teşkil edip birleşmesi ve 

kaynaşması şeklinde çözüme kavuşturulmasını konu alır128. 

Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin 

tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu 

kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da 

öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.  

________________________________________!

127Edizdoğan / Taş/ Çelikkaya, s.18. 

128Şenyüz.s.249. 

 

Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak 

ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle 

idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır.Bir fiil hem kabahat hem de suç 

olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan 

dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım 

uygulanır(KK.m.15). Suçların birleşmesi ceza hukukumuzda, çeşitli şekillerde 

meydana gelmekte ve tanımlanmaktadır. Zincirleme (müteselsil), birleşik (müşterek), 

karma (muhtelif) ve artan oranlı (müterakki) suçların hepsi, çeşitli suçların birleşerek 

sadece tek bir suç teşkil edecek şekilde kaynaştıkları suçlar sayılmaktadır. Ceza 

Kanunumuza göre, bir fiil ile kanunun çeşitli hükümlerinin bozulması halinde ortaya 

çıkan hukuki birleşmeye daha geniş yer verilmiştir129. 

Bu birleşme şeklinde faile, bozulan hükümlerden en ağır cezayı gerektiren 

hükmün cezası verilmektedir. (TCK m. 44). VUK’ unda "karma" ve "artan oranlı" 

suçlar hakkında hüküm bulunmadığı için, belirtilen suçların birleşmesi şekilleriyle 

meydana gelen bütün bu suçlar konusunda bir açıklık da bulunmamaktadır. VUK m. 

335 ve 336. maddeleri suçların birleşmesinde, hukuki birleşme sistemine 

yaklaşmaktadır. Ancak karma ve artan oranlı suç kavramları, vergi cezalarını 

gerektiren fiiller alanında da uygulama yoluna gidilmiştir130.  
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Eğer yükümlü, ayrı fiillerle ayrı vergilerin kaybına neden olmuş ise, bu 

durumda kuşkusuz her vergi için ayrı ayrı ceza kesilecektir. Öte yandan Vergi Usul 

Kanununun ifadesine göre "Bu Kanunda yazılı vergi zıyaı cezası ve usulsüzlük 

cezaları ile 359. maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür 

hükümleri bakımından birleştirilemez" (VUK.m. 340/1).  Bunun sonucu olarak vergi 

cezasını gerektiren bir fiil, Ceza Kanununa göre de suç ise, vergi zıyaı ve usulsüzlük 

cezaları Ceza Kanunundaki cezalarla birleştirilemez. Vergi cezasının kesilmesi, diğer 

kanunlara göre verilecek cezalardan, bu cezalar para cezası olsa bile indirilemez ve  

mahsup olunamaz. Kuşkusuz bunun aksi de olmaz. Birinin cezasının verilmiş olması 

ötekine hiçbir şekilde etki yapmaz, her iki ceza ayrı ayrı yürütülür. Başka bir deyişle,  

 
_________________________________________________________________________________ 

129Şenyüz, s.250. 
130Edizdoğan / Taş/ Çelikkaya, s.19. 

 

"Vergi Usul Kanununda yer alan vergi cezalarından biriyle cezalandırılan fiiller, aynı 

zamanda Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil ettiği takdirde, vergi cezası kesilmesi, 

Türk Ceza Kanunu hükmüne uyarak kovuşturma yapılmasına engel değildir" (VUK 

m. 340/2).  

Tek fiil ile birkaç vergi kaybına neden olunması, Vergi Usul Kanununa göre, 

bir fiil ile kayba uğratılan vergiler, tür bakımından birbirinden farklı ise, suçlar 

arasında birleşme yoktur. Bu bakımdan fail, kaç verginin kayba uğramasına neden 

olmuşsa o kadar vergi suçu işlemiş sayılır ve faile her vergi için ayrı ayrı ceza kesilir. 

Kanunda "Vergi zıyaı cezasında cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden 

birkaç vergi ziya uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir" 

(VUK.m.335)      

 Tek bir fiil sonucu birden fazla vergi kaybı olmamış ancak, vergi ziyaı ve 

usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa, bu takdirde hukuki birleşme kuralları uygulanır 

ve bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir (VUK m. 336/1). 

Ancak esas sorun, en ağır cezayı gerektiren fiilin hangisi olduğunu saptamaktır. En 

ağır cezayı gerektiren fiilden amaç, miktar olarak ağır olan ceza yerine nitelik ve 

çeşit bakımından ağır olan cezadır. Vergi Usul Kanununun ceza hukukuna ait 
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birleşme ilkesinden ayrıldığı tek durum, suçların ayrı ayrı olması durumudur. Bu da 

Vergi Usul Kanunundaki cezaların amacı olan verginin güvenle toplanması ilkesinin 

doğal bir sonucudur.  

 VUK m. 353 ve devamında düzenlenen özel usulsüzlük cezalarının vergi 

kaybına bağlı ceza türü ile birleşmesi, her iki cezayı gerektiren kanuna aykırı 

hareketin aynı eylemden olması halinde, vergi kaybına bağlı cezanın kesilmesi, özel 

usulsüzlük cezasının kesilmesine engel değildir. Burada söz konusu olan 

usulsüzlükler, genel usulsüzlükler olup, Vergi Usul Kanunu 353. maddesinin sondan 

bir önceki fıkrasındaki düzenlemeye göre özel usulsüzlük suçlarında birleşme kabul 

edilmemiştir. Usulsüzlük cezası kesilebilmesi için vergileme döneminin sona 

ermesini beklemek zorunluluğu bulunmadığından, daha önce usulsüzlük sayılarak 

cezalandırılan bir eylemin vergi kaybına da neden olduğu sonradan anlaşıldığı 

takdirde, önceden usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın kayba uğratılan 

vergiden dolayı kesilmesi gereken vergiziyaı cezası ile kıyaslanmasına ve bu 

cezaların eylem için daha önce kesilen usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla 

olduğu anlaşılırsa, bu durumda noksan kesilen cezanın tamamlanmasına mani 

değildir (VUK m. 336/2).  

Ayrı fiillerle birden çok suç işlenmesi ve türlü vergilerin kaybına neden 

olunması çeşitli olabilir. Ayrı fiillerle ayrı türden birkaç vergi suçu işlenebildiği gibi,  

ayrı fiillerle aynı türden birkaç vergi suçu da işlenebilir. Burada "cezaların 

birleşmesi" söz konusudur. Cezaların birleşmesi konusunda Ceza Kanununun kabul 

ettiği sistem, failin işlediği suçların toplanması şeklindedir. Başka bir deyişle, fail 

kaç suç işlemişse, bunlara ait cezalar mümkün oldukça toplanır. Fakat çok şiddetli 

cezalarla karşılaşmamak için toplama bakımından aşılmaz bir sınır saptanmıştır. Bu 

sınıra varıldığında, geri kalan cezalar çektirilmez. Buna karşılık VUK' unun 353. 

maddesi dışında kalan özel usulsüzlüklerde (VUK, Mükerrer m, 335 ve m, 336) 

birleşme mümkündür. 

Ayrı Fiillerle Ayrı Türden Birkaç Vergi Suçu işlenmesi, Bu durum hem tek 

vergiye, hem de ayrı vergilere ilişkindir. Gerek bir vergiye, gerekse farklı vergilere 

ilişkin de olsa, farklı fiillerle farklı vergi suçları işlenmişse her suça ilişkin ceza ayrı 

ayrı kesilir, yani fiil ayrılığı durumunda suçların birleşmesi söz konusu değildir. 
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Vergi Usul Kanununda, vergi cezasını gerektiren eylemlerin her birinin cezası ayrı 

verilir. Bu cezaların toplanması konusunda herhangi bir üst sınır yoktur. Başka bir 

deyişle, bu esasa göre, fiil ayrılığı durumunda cezalarda birleşme söz konusu olmaz. 

Örneğin bir yükümlü, belirli bir takvim yılı içinde ayrı ayrı iki hareketle bir vergi 

zıyaı bir de usulsüzlük suçu işlemiş olursa, her suç için ayrı ayrı ceza kesilir.  

      Vergi Usul Kanununa göre, ayrı fiillerle işlenen örneğin vergi zıyaı ve usulsüzlük 

suçlarının birkaç kez işlenmesi durumunda ayrı ayrı ceza kesilir. Bir başka deyişle, 

belli bir vergilendirme döneminde üç kez vergi zıyaı ve üç kez usulsüzlük suçu 

işlenmişse, her biri için ayrı ayrı olmak üzere bunların toplamı kadar ceza kesilir, 

birleştirme yapılmaz. Kural, ayrı ayrı yapılan vergi kanunlarına aykırı davranışlar 

dolayısıyla ayrı ayrı ceza kesilmesidir (VUK m. 337). Bununla birlikte Vergi Usul 

Kanununda iki halde kesilecek vergi cezası özel olarak belirlenmiştir. VUK m. 

352'de gösterilen usulsüzlüklerden aynı takvim yılı içinde aynı türden birden fazla 

yapıldığı takdirde, başka bir deyişle, çeşitli fiillerin hepsi aynı tür usulsüzlük cezasını 

gerektirmiş bulunup da yine aynı takvim yılı içinde işlenmişse, fazlaların (birden 

fazlasının) her biri için birincisine ait cezanın dörtte biri kesilir (VUK m. 337). 

         Aynı neviden olsa bile, farklı takvim yıllarında işlenen usulsüzlük suçlarında 

bu hükmün uygulanması mümkün değildir.  Aynı neviden usulsüzlükten neyin 

kastedildiği VUK'nun 337. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. Bu hükme 

göre; "Aynı nevi usulsüzlükten maksat, fillerin 352. maddede gösterilen derece ve 

fıkralar itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır." (VUK. m.337)  Usulsüzlük fiili aynı 

zamanda re'sen takdiri de gerektirirse söz konusu fiil için öngörülen ceza iki kat 

olarak kesilir. Böyle bir durumda ilk usulsüzlük cezasını takip eden diğer usulsüzlük 

cezalarının da iki kat olarak uygulanması gerekir. Zira dörtte bir oranında ceza 

kesilmesine esas alınacak ceza ilk kesilen ceza olup, o da iki kat olarak kesilmiştir.  

 

C. İŞTİRAK 

!

Bir Kabahat tek kişi tarafından işlenebileceği gibi birden fazla kişinin 

işbirliğine dayanan şekilde de işlenebilir. İştirak bir kişi tarafından tek başına 

işlenebilen hareketin kabahate iştirak iradesiyle işbirliği halinde birden fazla kişi 
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tarafından birlikte işlenmesini ifade eder. Kabahate iştirak belirli bir işbirliğini ve 

irade varlığını gerekli kılar. Sorumluluğun çokluğunu ifadeden iştirak hali çok failli 

kabahatlerden farklı bir durumdur131.   

Çok failli suçlarda (örneğin rüşvet) suçun oluşabilmesi için birden çok kişinin 

fail olması yasa gereğidir. Çok failli suçlarda birden çok failin varlığı gerekli iken, 

iştirakte aslında tek failli olan suçun çok failli olarak gerçekleştirilmesi söz 

konusudur. Bu nedenle, iştirakten bahsedilmek için her şeyden önce birden fazla 

failin bulunması gerekir. Birden fazla kişi tarafında işlenebilen çok failli suçlar için 

iştirak söz konusu olmaz.Vergi usul kanununda iştirak belirlenirken kanun yolları 

dışındaki diğer genel hükümler  için VUK ‘da aksine bir hüküm olmadıkça  K.K’na 

bakılması, bu nedenle VUK’un 344/3 ve K.K’nın 14. Maddesiyle iştirak konusunda 

yapılan düzenlemeleri vergi kabahatleri içinde geçerli olmasıdır. 

!

__________________________________________________________________________ 
131Şenyüz.s.275. 
       Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her 

biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir. Özel faillik niteliğinin arandığı 

durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail 

olarak idarî para cezası verilir. Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş 

bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, 

diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası 

verilir. Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler 

açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler 

tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır 

(K.K.m.14). 

Vergi kabahatleri açısından iştirak şartları K.K ve VUK birlikte dikkate alındığında; 

iştirak edilen fiilin hukuka aykırı olması, iştirakçi veya iştirakçilerin fiilin 

işlenmesine bilerek ve isteyerek (kasıtla) katılmaları iştirak edilen kabahatin ağır 

nitelikli fiillerle işlenen vergi zıyaı olması, iştirake konu hareketi ile ortaya çıkan 

vergi zıyaı arasında illiyet bağı bulunmasıdır.Vergi zıyaına 359.maddede yazılı 

fiillerle sebebiyet verilmesi halinde, bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir 

kat olarak uygulanır (VUK.m.344/2). 
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Vergi kabahatleri açısında iştirakin var olabilmesi iştirak edilen kabahatin 

“vergi zıyaı” olmasına ve vergi zıyaının ağır nitelikli fiillerle ortaya çıkmasına 

bağlanmıştır. Şartları varsa iştirak edenlerin hepsine ayrı ayrı ceza verilir. Vergi 

suçlarına iştirak edenlerin vergi mükellefi veya sorumlusu olmaları şart değildir. 

Fiilin işlenmesine kanunda öngörülen şekilde katılan herkes iştirakçi olur132. 

 

D. TEŞEBBÜS    

!

 Kişinin işlemek istediği bir kabahatin icra hareketlerini tamamlayamaması 

veya sonucun gerçekleşmemesi nedeniyle yarıda kalmasına kabahate teşebbüs denir. 

Kabahatte teşebbüsten söz edebilmek için kabahatin hazırlık ve icra hareketlerinin 

başlanılmasına rağmen sonuç unsurunun gerçekleşmemiş olmasına teşebbüs denir.  

____________________________________ 
132Şenyüz.s.277. 

Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de 

cezalandırılabileceğine dair ilgili kanunda hüküm bulunan haller saklıdır. Bu 

durumda, Türk Ceza Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin 

hükümleri, kabahatler bakımından da uygulanır.(KK.m.13) Ceza hukukunda gerek 

eksik gerekse tam teşebbüs halleri cezalandırılırken, vergi suçlarına teşebbüs halleri 

genel olarak cezalandırılmamaktadır133. 

        Teşebbüs halinde kalan kabahatlerde icra hareketleri başladığı halde bitirilmez 

veya icra hareketleri bitmesine rağmen netice meydana gelmez. Yani kamu otoritesi 

vergisel bir gelirden yoksun kalmamıştır. Ancak teşebbüsün de 

cezalandırılabileceğine dair KK.m.13’de hüküm bulunan haller saklıdır lafzı ile  

Vergi usul kanununda teşebbüse ilişkin bir hüküm bulunmaması nedeniyle vergi 

kabahatleri açısındansa teşebbüsün uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu 

nedenlerle vergi kabahatlerinde teşebbüs cezalandırılmayacaktır.  
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133Şenyüz.s.277 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
!

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA İDARİ NİTELİKLİ VERGİ SUÇLARI 

AÇISINDAN YAPTIRIMLAR, TEKERÜRVE YAPTIRIMLARI SONA 

ERDİREN HALLER 
 

 

I. VERGİ USUL KANUNUNDA İDARİ NİTELİKLİ VERGİ SUÇLARI 

AÇISINDAN YAPTIRIMLAR 

 

A.GENEL OLARAK 
 

Kanunun suç saydığı eylemler için öngörülen yaptırımlar yani cezalar ilke 

olarak Türk Ceza Kanunu’nda yer almakla birlikte, vergi kanunlarının suç saydığı 

filler için belirlenen cezalar Vergi Usul Kanunu’nun da yerini almıştır. 213 sayılı 

VUK.’nun dördüncü kitabı ceza hükümlerini düzenlemektedir. Bahsi geçen kanunun 
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331. maddesine göre vergi kanunlarına aykırı hareket edenler vergi ziyaı cezası ve 

usulsüzlük cezaları ile diğer cezalarla cezalandırılırlar134. 

Genel olarak vergi suçu, vergi kanunlarının koyduğu görev ve ödev 

hükümlerine, yükümlüler ve sorumlular tarafından cezayı gerektirecek şekilde aykırı 

hareket edilmesidir135. Vergi suçları, devlet hazinesine karşı işlenen daha çok 

ekonomik nitelikli suçlardır. Vergi suç ve cezaları ile izlenen amaç, vergi yasalarının 

gereklerinin zamanında ve kurallara uygun olarak yerine getirilmesi olduğuna göre, 

vergi borçlarının zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerçekleştiğinde bir yandan 

hazinenin vergi kaybı önlenmekte,  öte yandan kamu hizmetlerinin finansmanı için 

gerekli fonlar yeterli ölçüde toplanmak suretiyle en genel amaç olarak kamu yararı 

sağlanmış olmaktadır136.  

!

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
134Edizdoğan/Taş/Çelikkaya, s.7. 
135Şenyüz.s.278. 
136Edizdoğan/Taş/Çelikkaya, s.146. 

Anayasamızın 2. Maddesinde “sosyal bir hukuk devleti “ olduğuna yer 

verilmiştir. Kamu düzeninin Güçlüye karşı güçsüzün tarafının tutulması 

veyakorunması şeklinde ifade edilebilecek olan bu ilkeyi uygulamanın devletin mali 

imkânları ile mümkün olacağı açıktır. Mali imkânların en başında gelen ise vergi 

gelirleridir. Alınan verginin anayasada ifadesi bululan normlara uygun bulunması 

gerekir (Anayasa m. 73). Aksi halde anayasaya aykırılık teşkil eder. VUK'ununda 

vergi suçu tanımlanmamakla birlikte VUK 331. madde hükmünde yer alan ifadenin 

zımni bir tanımlama olduğunu söylemek mümkündür. Anılan madde hükmü; "Vergi 

kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi 

zıyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılırlar" (VUK.m. 

331) şeklindedir. 

Vergi cezaları "Hazine çıkarlarına yasal olmayan (gayrimeşru) yollarla zarar 

veren bir vergi yükümlüsü ya da kanunun belirttiği bir hususu yapmaya zorunlu 

kılınan bir kimsenin davranışını yaptırıma bağlamaktan ibaret bulunan birtakım 

önlemlerdir"137.  VUK m. 331'de ise vergi cezaları için "Vergi kanunları hükümlerine 

aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi zıyaı cezası ve 

usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılırlar" denilmektedir. Devletin en 
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önemli egemenlik haklarından birisi  vergi koymak ve tahsil etmektir. Bu işlevi 

yerine getirebilmek için bazı durumlarda zor kullanmak gerekebilir. Zor kullanmanın 

göstergelerinden bir tanesi de, vergi ödevlerini yerine getirmeyerek vergi suçu 

işleyenlere karşı "vergi cezaları" denilen yaptırımların uygulanmasıdır. Bu bakımdan 

vergi cezaları, vergi hukukunda yer alan vergi suçlarının yaptırımlarıdır138. Ceza 

hukukunun "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi139, vergi hukukunda da aynen 

geçerlidir. VUK kapsamına giren suçların cezalandırılmasında idare bir bakıma hem 

taraf hem de yargıç işlevi görmektedir. Bir vergi kanununda bir şeyin yapılmasının 

ya da yapılmaması  emredilmiş olması (kanunda ayrıca bu hükme aykırı davranışa 

verilecek cezanın da gösterilmiş olması gerekir) suçun kanuni unsurunu oluşturur. 

 

___________________________________________________________________________!
137 Süheyl Donay, Ceza Mahkemelerinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Basım, İstanbul, 2008, s.30 
138Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.8 
139Mustafa, Akkaya "idari ve Adli Ceza Sistemine Eleştirel Bakış",  Vergi Sorunları Dergisi, Özel 
Sayı, ŞUBAT 2008, Sayı: 233, s.2. 

 

Vergi kanununa aykırı hareket etmekle bir vergi cezasına çarptırılmanın 

nitelikleri birbirine bağlanmıştır. “vergi kanunlarının hükümlerine aykırı hareket 

edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları ve diğer cezalar ile cezalandırılır” 

(VUK.m.331).  

Böylece vergi suçunun kanuni unsuru için bu iki koşulun bir arada bulunması 

gerekmektedir. Bu koşullardan birinin bulunmaması, vergi suçunun kanuni 

unsurunun meydana gelmesini engeller. Vergi kanunlarındaki hükümlerin tümü vergi 

cezaları ile hükme bağlanmamıştır. Bu bakımdan, bir vergi cezası ile yaptırıma 

bağlanmamış olan vergi kanunu hükümlerine aykırı hareketler cezalandırılamayacağı 

için, bu hareketler de vergi suçu sayılmayacaktır. Bu ilke "kanunsuz suç olmaz" 

kuralının bir gereği olup suçun çok önemli bir unsurunu oluşturur.  

Vergi idaresi kestiği ceza üzerinde uzlaşabilir, işlemde hata varsa düzeltebilir.  

Gerçek bir ceza üzerinde hiçbir idari makamın bu tür yetkileri olmaz. Oysa vergi 

ceza hukukunda idare bir yana, cezaya muhatap olanların bile tasarrufta 

bulunabildikleri otomatik bir cezada indirim uygulaması düzenlenmiştir. Bütün bu 
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özellikler dikkate alındığında, vergi suçlarının "idari kabahat", bunlarla ilgili 

cezaların da "idari yaptırım" olarak nitelendirilmesi yanlış olmayacaktır.  

Mali yaptırımda devletin vergi kaybından doğan zararının ödettirilmesi 

amacının bulunduğunu kabul etmek gerekir. Bunun sonucu olarak, devlet ancak 

verginin belirli zamanda tahsil edilmemesiyle gördüğü zarar oranında bir ceza 

değerlendirilebilir. Eğer vergi cezalarının tümüyle cezai bir niteliğe sahip olduğu 

kabul edilirse, cezanın miktarı devletin gördüğü zarar dikkate alınmadan, tam bir 

yaptırım olarak değerlendirilebilir. "içtihatların vergi cezalarını ne tam anlamıyla 

cezai nitelikte, ne de tümüyle hukuki karakterde saymadıkları" açıkça 

anlaşılmaktadır140. 

!

!

___________________________________________________________________________!
140Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.9 
!

 

B. VERGİ SUÇU-VERGİ CEZASI İLİŞKİSİ  

!

Vergi kanunlarına aykırı davranılması nedeniyle bir yaptırım olarak alınan 

vergi cezalarında asıl amaç, yükümlüleri doğru hareket etmeye zorlamak ve bu 

suretle verginin tam olarak alınmasını sağlamaktır.  

24.4.1947 tarihinde yazılan ve hükümleri 1.1.1950 tarihinde yürürlüğe giren 

5432 Sayılı VUK gerekçesinde de bu konu yer almakta, asıl amacın devlete bu 

yoldan ayrı bir gelir sağlamak olmadığı belirtilmektedir. Suç ve ceza arasındaki 

oranın adalete uygunluğu cezanın yapılan hukuka aykırılığına nazaran  ağırlığı ile  

cezanın eylem sahibinin eyleminden sağlamış olduğu yararla uyumlu olup olmaması 

ve suçun toplum yaşamında yarattığı etki ile kamu vicdanındaki tepkiye göre taktir 

olunur.  Cezaların suçların ağırlık derecelerine göre kabahat işlenmesini önleme 

amaçlarda göz önünde tutularak adaletli bir ölçü içinde konulması ceza hukukunun 

temel ilkelerindendir.  

Suç ve ceza arasındaki bu denge göz ardı edilir veya kaybolursa cezalardan 

beklenen yararların elde edilmesi mümkün olmaz.Hangi hareketin suç olarak 
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belirleneceği devletin taktir yetkisinde olup ceza siyasetiyle ilgilidir. Devlet hangi 

hareketlerin suç olacağına karar verirken, adalet anlayışı içinde korunan hukuki yarar 

ölçüsünü ön planda tutmalıdır.  

Hangi hareketin vergi suçu kabul edileceği kadar bu kabahate verilecek 

cezanın korunan hukuki değerin ihlaline uygun bir yaptırıma bağlanmış olup 

olmaması da önemlidir. Bu suç ve ceza arasındaki dengenin gözetilmesi olup 

ölçülülük (orantılılık) ilkesine uygun davranılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Suç 

ve ceza arasında ölçülülüğünün bulunması ve bu çerçevede dengenin kurulması 

hukuk devleti ve adalet anlayışının gereğidir. 

       Vergi suçlarında korunan hukuki yarar alanı genelde vergisel idari düzenin 

sağlanması, özelde ise kamu yararıdır. Her suçta korunan hukuki yarara zarar 

vermesi halinde cezalandırılır. Söz konusu zarar fiili suç haline getirmenin nedeni  ve 

amacını ortaya koyar.  

 

Suç veya cezanın varlık nedeni onu öngörülen  düzenlemelerle korumak 

istenen bir alanın varlığıdır. Bu nedenle her suçta bir ceza vardır141. DONAY ’a göre 

vergi suçunda zarar, doğrudan zarar olarak ortaya çıkan parasal bir zarar (vergi zıyaı) 

şeklinde olabileceği gibi, parasal zararın ortaya çıkmaması menfaatinin tehdit 

edilmesi (usulsüzlük) şeklinde ortaya çıkabilir.  

Zarar vergi zıyaı kabahatinde parasal miktar olarak vergi kaybı şeklinde 

ortaya çıkarken, usulsüzlük suçlarında ise ileride karşılaşabilecek vergi zıyaına neden 

olma olasılığı şeklinde ortaya çıkar. Usulsüzlüklerin verdiği zarar vergisel idari 

düzenin bozularak vergi zıyaının ortaya çıkarma tehlikesini yaratmasıdır142. 

        Vergi suçlarında amaç devletin gördüğü zarara eşit bir karşılık (tazmin veya 

misil zammı) almak değil, zararı aşan tutarda karşılık almak yoluyla kabahati 

işleyeni cezalandırmaktır143.Ancak vergi suçlarının niteliğinin ne olduğu konusunda 

tartışmalarda yok değildir. Ancak vergi suçlarının niteliğinin ne olduğu konusunda 

tartışmalarda yok değildir. MUTLUER’egöre “vergi suçları kamu düzenini bozucu 

yapısı ile tam anlamıyla adli nitelikte bir suç türüdür;  “ tartışmalar açık olarak, vergi 

cezalarının hukuki niteliği üzerinde bugün bile bir görüş birliğinin olmadığını ortaya 

çıkarmıştır. 
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  Bu konuda bundan sonra da bunu sağlanacağı kuşkuludur. Kanımızca, 

yukarıda belirtilen görüşlerden en zayıfı vergi cezalarının vergi zammı niteliğinde 

olduğunu savunan görüşler diyebiliriz. Gerçekten de bu görüş bugün pek taraftar 

bulmamakta, görüldüğü üzere daha çok sert görüşlerle karşılaşılmaktadır. Tazminat 

da eski önemini kaybetmiş gibi görünmektedir144.  

Vergi cezasının bu önleyici özelliği temel alınırsa vergi cezasının vergi suçu 

ile uyum halinde olmasının, başka bir deyişle hak ve adalete uygun olmasının 

cezanın ruhunda ve anlamında bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ancak vergi 

cezasını uygulama yönteminin de cezanın özelliği ile uzlaştırılması esastır.  

________________________________________________________________________________ 

141Donay, s.15.  
142Donay, s.14. 
143  Mutluer, s.41 
144Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.10 
 

 

Nitekim yersiz, haksız ve tutarsız olan vergi artırımları yükümlüler üzerinde 

önleyici bir etki yapacak yerde, bunun tam tersine bir sonuç vererek yükümlünün 

vergi karşısındaki direnişini arttırabilmekte, hatta bu direnişi "vergi düşmanlığına” 

kadar götürebilmektedir. Belirli ve genel ilkelere dayanmayan haksız ve tutarsız 

vergi artırımları yükümlülerde Fransızların "vergi isterisi" dedikleri bir çeşit ruh hali 

de yaratmaktadır ki, bunun belirtilerine ülkemizde de sık rastlanmıştır145.  

 

C. VERGİ CEZALARININ ÇEŞİTLERİ  

!

Vergi cezalarının çeşitleri, ülkeden ülkeye hatta aynı ülkede bile, vergilerin 

çeşidine göre değişir. Vergi cezaları; kesin (maktu) ve değişken (nispi) cezalar olmak 

üzere iki gruba ayrılırlar146. Bu bakımdan, yükümlünün doğru olmayan, usulsüz ya 

da eksik bildirimleri ya da hiç bildirimde bulunmaması, çeşitli derecelerde 

yaptırımlar oluşturmuştur.  

Matrahların idarece takdiri esasından yükümlü bildirimi üzerinden tarh 

esasına (beyan esası) kaydırılması, bu bildirimlerin doğruluk derecesinin denetimini 

son derece önemli bir sorun haline getirmiştir. Bu yaptırımlar, basit para cezalarından 
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başlayıp hapis cezalarına kadar gitmekte ve ağırlaşmaktadır. Vergi cezaları esas 

olarak para ödemesi şeklindedir. Bir başka deyişle vergi cezasının aslı daima para 

cezasıdır.  

Hürriyeti kısıtlayıcı cezalar ile öteki cezalar uygulamada para cezalarına göre 

daha az karşılaşılmaktadır. Hatta vergi kanunlarında yer alan hürriyetleri kısıtlayıcı 

cezalara ait hükümlerin, Ceza Kanununa ait hükümler olduğu kabul edilmektedir. 

Vergi cezaları çok çeşitlidir ve vergilemeyi ilgilendiren her aşamayı (işe başlamayı 

bildirme, defter tasdik ettirilmesi, tutulması, korunması, beyanname verilmesi, bilgi 

verilmesi gibi) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.   

Kesin cezalar daha çok şekle ait, kanuna aykırı fiiller hakkında uygulanır. Bu 

bakımdan kesin cezalar, ceza niteliği taşırlar. Bu cezaların ceza miktarı, suçun  

___________________________________________________________________ 
145Mutluer, s.42 
146 Ali Çelikkaya, “Vergi Denetimi”, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ekim 2005, s.25. 
 
özelliğine göre kanun tarafından ya da yargı organlarınca saptanır. Matrahla ve 

tahakkuk etmiş olan vergilerle bağlantılı olan cezalar ise genellikle değişkendir. Bu 

cezalar, verginin nisbi ya da yüzdesi olarak ifade olunur ve ceza miktarı vergi ile 

ceza oranının çarpılması suretiyle bulunur.  

Vergi cezaları ayrıca işten men, işyerinin kapatılması ve teşhir etmede olduğu 

gibi ticarete son verme; şeklinde de olabilmektedir. Özellikle gümrüklerde 

karşılaşılan "el koyma", yapısı itibariyle bir ceza değil, bir "tedbir" olarak karşımıza 

çıkmaktadır147. 

Vergi cezaları; vergi idaresi tarafından doğrudan doğruya uygulanan idari 

para cezaları ve vergi mahkemeleri tarafından uygulanan vergi cezaları olarak iki 

ayrı başlıkta da incelenebilirler. 

Vergi Usul Kanununa göre "vergi zıyaı" ve "usulsüzlük" cezaları ile ilgili her 

türlü işlem, vergi idareleri tarafından yürütülür. Daha önce de belirttiğimiz gibi vergi 

cezaları esas olarak para cezası şeklindedir. Bu bakımdan kanunda öngörülen 

suçların yaptırımı olarak para cezasına hükmedildiğinden, vergi cezaları vergi idaresi 

tarafından kesilir.  
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Vergi ziya suçunda ceza, genel kural olarak kayba uğratılan vergi ile 

oranlanır. Çünkü vergi ziya gibi ekonomik ceza uygulamak için vergi kaybı olması 

gerekmektedir. Vergi zıyaı cezası kayba uğratılan vergi miktarına bağlı olarak 

uygulanır. Vergi kaybı yoksa ceza da olmayacaktır. Usulsüzlükler VUK m. 352'de 

yazılı iki derece üzerinden ve kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılmaktadır.             

Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat 

olarak kesilecektir. VUK m. 352'de 1 inci ve 2 inci derecede yer alan usulsüzlükler 

bentler halinde belirtilmiştir. Ceza mahkemelerince yargılanacak cezalar Vergi Usul 

Kanununda düzenlenmiş olmakla beraber, ceza mahkemelerinin yargı ve kararına 

bağlı sayılmakta ve genel ceza hukukunun esas ilkelerine tabi olarak, onun bir 

kısmını oluşturmaktadır148. Cezaların ayrı kanunlarda yer almış olması durumu 

değiştirmez. 

!

___________________________________________________________________________!
147Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.14. 
148Edizdoğan /Taş/Çelikkaya, s.15  

 Vergi Usul Kanununda ağır nitelikli fiillerle işlenen vergi zıyaı (kaçakçılık) 

suçunun yer aldığı; 359. maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı fiilleri işleyenler 

hakkında uygulanacak ceza, Ceza Mahkemelerince yargılanacak olan cezalar içinde 

önemli yer tutar135. VUK 359 .maddesinin (a) bendinde yazılı fiiller için 6 aydan 3 

yıla kadar, (b) bendine giren fiiller içinse 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası 

öngörülmüştür149.  

Bunlar, idari nitelikteki para cezası ile hürriyeti bağlayıcı nitelik taşıyan hapis 

cezasıdır. VUK 359 ve 360. maddelerinde öngörülen hapis cezası, idari para 

cezalarının uygulanmasına engel değildir150. Ayrıca, Ceza Mahkemesinden çıkacak 

kararlar, VUK dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını 

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

ve yerlerde alınacak kararlar da ceza yargıcını bağlamaz (VUK m. 367/4-5). 

 Bu bağlamda, kaçakçılık fiili ile neden olunan vergi ziyaına istinaden 

kendisine para cezası kesilen kişi, ceza yargılaması sonucunda, kaçakçılık fiilinden 

dolayı suçsuz bulunsa dahi, daha önce kesilmiş olan para cezası yargı kararına göre 

düzeltilmeyecektir. Ancak, kesilen cezanın idari işlem niteliği nedeniyle idari yargı 
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merciinde ihtilaf konusu yapılması durumunda, idari yargı organının vereceği karara 

göre işlem yapılacağı tabiidir. 

Türk vergi sisteminde vergi cezaları (bazı özel vergi kanunlarında 

öngörülmüş cezalar dışında) esas itibariyle VUK'unda (vergi ziyaı, ve usulsüzlük 

şeklinde) sınıflandırılmış ve hükme bağlanmıştır. Vergi cezalarının bu şekilde 

sınıflandırılmasına uygun olan bir Danıştay kararı bulunmaktadır. Danıştay'ın 

İçtihadı'na göre, en ağır cezayı gerektiren bir fiilden amaç; miktar olarak ağır olan 

ceza olmayıp, nitelik ve çeşit bakımından ağır olan cezadır. Bu bakımdan vergi 

cezaları içerisinde kaçakçılık cezaları, diğerlerinden daima daha ağır olmaktadır.  

 
__________________________________________________________________________________ 
149Şenyüz.s.449 
150VUK'unun359 . maddesinin 2.6.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 4108 Sayılı Kanunun 9 
.maddesi ile değiştirilmesi neticesinde kaçakçılık suçunu işleyenlere para ve hapis cezasının yanında 
verilen belirli bir süre ile sınırlandırılmış ticaret, sanat ve mesleki faaliyetten yoksunluk cezası ve 
teşhir edici nitelik taşıyan cezalar, uygulamadan kaldırılmıştır. 1.1.1986 tarihinden beri yürürlükte 
bulunan işyeri kapatma cezası ise 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 Sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5228 sayılı kanun ile kaldırılmıştır. 
 

Usulsüzlük cezaları, devletin herhangi bir gelir kaybına uğrayıp uğramadığına 

bakılmaksızın, kayıt ve belge düzeninin yerleştirilmesi amacıyla belirlenen usul 

hükümlerine uyulmamış olması neticesinde verilen cezalardır. Ancak vergi ziyaına 

bağlı cezalara daha ağırlık verilmesi ve VUK’un 336. maddesinde yer alan hüküm 

nedeniyle, usulsüzlük cezalarının uygulanması ikinci plana itilmiştir. Usule ilişkin 

hükümlere Vergi Usul Kanunu’nda oldukça geniş şekilde yer verilmiştir. Bu 

hükümlerin yeterli etkinlikle uygulanamaması işletmelerin muhasebe kayıtlarına 

çoğu zaman gerekli titizliği göstermemeleri nedeniyle ekonomik hayatta bir çok 

konuda ihtiyaç duyulan istatistiki bilgilerin toplanamaması sonucunu doğurur. 

Usule ilişkin hükümlerin yeterli derecede uygulanamaması, sonuçta vergi 

ziyaı doğurması muhtemel usulsüzlüklerin önlenememesi, ekonominin kayıt dışı 

birimlerini teşvik ettiği gibi, kayıt içindeki yükümlülerin de kayıt dışına çıkmalarına 

yol açılması sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu sonuçların en önemli etkisi ise, 

mali idarenin etkin çalışamaması ve aslında kayıt ve belgeye dayanması gereken 

denetimin etkin yapılamaması suretiyle vergi kayıp ve kaçağının artması olacaktır. 

Açıklanan nedenlerle, vergi kanunlarında yer alan usule ilişkin hükümlerin daha 
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titizlikle uygulanmasına ve suç-ceza orantısı doğrultusunda cezaların işlenen suçu 

caydırabilecek seviyeye getirilmesi, bazı usulsüzlüklerin ise kamu düzenini ihlal 

ettiği dikkate alınarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması gerekmektedir. 

Krıminaldavranış  araştırmaları, çeşitli  suçlar  karşısında cezanın  şiddetinin 

caydırıcı görev yaptığını göstermiştir. Cezanın  fazla  şiddetli olmadığına ve zaten 

yakalanma olasılığının küçük olduğuna inananlar arasında vergi kaçırma eğiliminin 

daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bulgularda neyin etki neyin tepki olduğu 

tartışılabilir. Cezaların hafif olmasının vergiye itaatsizliği doğurmadığı, aksine.  

Vergiye itaatsiz bireyin şiddetli cezalarla karşılaşmadığı için araştırmalarda da cezayı 

hafife alan tutum içinde  olabilir.   

Vergi suçlarında amaç vergi ziyanın cezalandırılması ya da vergi düzenine 

ilişkin edimlerin ve ödevlerin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Vergi ziyaı suçu, 

yukarıda da açıklandığı gibi bir yandan devleti gelir kaybına uğratmakta, diğer 

yandan kamu düzenini bozma özelliği göstermektedir. Bunu göz önünde bulunduran 

yasa koyucu, vergi ziyaı suçuna hem para cezaları, hem de hürriyeti bağlayıcı cezalar 

öngörmüştür. 
 

D. VERGİ ZİYAI SUÇUNUN CEZASININ HESAPLANMASI 

 

1.Genel Olarak  

 

Vergi Usul Kanununa göre, “Vergi ziyaı suçu işleyenlere vergi ziyaı cezası 

kesilir ve bu ceza ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda 

belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe 

kadar geçen süre için, bu kanunun 112.maddesine göre zıyaı’na uğratılan vergi tutarı 

üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur (VUK 

Md.344). 

Görüldüğü üzere vergi ziyaı cezalarında kanun koyucu mali suça mali ceza 

ilkesini uygulamış, sebep olunan vergi kaybının tazmini amacını gütmüştür. Bunun 

yanında kesilecek cezanın, vergi ziyaı’na neden olunan dönemle de bağlantısını 

kurmuştur. Bu şekilde paranın zaman değerindeki değişiklikler de kesilecek vergi 

ziyaı cezasının kapsamına alınmıştır. Bu şekilde vergi zıyaı’nın doğmasından vergi 
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incelemesinin başlamasına kadar geçecek süreye bağlı olarak değişen katsayılara 

göre ceza hesaplanması esası getirilmiştir.  

Mükellef A, 2012 yılında 1 milyon TL. vergizıyaı’na sebep olmuştur. Bir yıl 

sonra yapılan denetimlerde, bu durum tespit edildiğinde uygulanacak ceza ile birlikte 

ödemesi gereken miktar şu şekilde olacaktır: 

 

 

 

1-Vergi Aslı                                                                                       1.000.000. 

2-Gecikme Faizi         (1.000.000. x%1.4x12Ay)                                 168.000. 

3-Vergi Ziyaı Cezası                                                                           1.168.000.                                  

Ziyaa Uğratılan Verginin 1 Katı                                                         1.000.000.      

Gecikme Faizinin Yarısı                                                                         84.000. 

4-Ödenmesi Gereken Miktar                                                               2252.000.           

 Vergi Ziyaı Cezası/Vergi Aslı(3/1)=2.25 

Vergi denetimi iki yıl sonra yapılarak vergi ziyaı cezasının kesilmesi halinde ise; 

1-Vergi Aslı                                                                                        1.000.000. 

 2-Gecikme Faizi         (1.000.000. x%1.4x24Ay)                                336.000. 

3-Vergi Ziyaı Cezası                                                                           1.336.000.                                  

Ziyaa Uğratılan Verginin 1 Katı                                                         1.000.000. 

Gecikme Faizinin Yarısı                                                                      168.000. 

4-Ödenmesi Gereken Miktar                                                               2.504.000. 

     Vergi Ziyaı Cezası/Vergi Aslı(3/1)=2.5 

Vergi ziyaı cezasının zamanaşımı süresinin son yılında kesilmesi halinde ise; 

1-Vergi Aslı                                                                                       1.000.000. 

2-Gecikme Faizi         (1.000.000. x%1.4x60Ay)                                840.000. 

3-Vergi Ziyaı Cezası                                                                         1.840.000.                                  

Ziyaı Uğratılan Verginin 1 Katı                                                        1.000.000. 

 Gecikme Faizinin Yarısı                                                                     420.000. 

4-Ödenmesi Gereken Miktar                                                             3.260.000. 

Vergi Ziyaı Cezası/Vergi Aslı(3/1)=3.26 
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Vergi ziyaı suçunun cezasının hesaplanmasında gecikme faizinin 

belirlenmesinde ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliği yerine, düzenlenme tarihi esas 

alınmaktadır. Böyle bir özellik, mükelleflere, kesilecek vergi cezasının azalması 

sonucunu doğuracaktır. 

Vergi ziyaı cezasının hesaplanmasında özellik gösteren bir durum da 

VUK’nun 344. maddesinin 4.bendinde, iyi niyetli olduğuna dair belirtiler gösteren 

mükellefler için düzenlenmiştir. Buna göre, kanuni süre geçtikten sonra verilen vergi 

beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında 

uygulanmaktadır. Ancak bu indirimin uygulanabilmesi için, beyannamenin verildiği 

tarihte beyan dönemi ile ilgili olarak vergi incelemesine başlanılmaması veya takdir 

komisyonuna sevk edilmemiş olması gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nda 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle vergi ziyaı 

cezası uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur. Buna göre uzlaşmanın konusunu, 

re’sen, ikmalen ve idarece salınan vergi borçlarının asılları oluşturup, bu kısım 

üzerinde herhangi bir uzlaşmanın vaki olması halinde vergi ziyaı cezasının da vergi 

tutarına göre düzeltileceği hükme bağlanmıştır (VUK Md.344). Bu durum genel 

olarak uzlaşma müessesesinden cezaların büyük bir kısmının çıkarılarak ceza 

sistemine etkinlik ve caydırıcılık kazandırılması amacının bir sonucudur. 

Yukarıda da anlatıldığı gibi vergilerin tam ve noksansız bir şekilde 

toplanabilmesi, mükellefin şahsi ve medeni durumları hakkında vergi idaresine tam 

bilgi vermesine bağlı olmaktadır. Kanun koyucu, bahsedilen bir sebepten dolayı 

vergi ziyaı oluşması halinde de mükellefin vergilendirme ile ilgili görevlerini yerine 

getirmemesi haline benzer şekilde ziyaı uğratılan verginin bir katı kadar vergi ziyaı 

cezası kesilmesini öngörmektedir. Yine aynı şekilde bu tutara, bu verginin kendi 

kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin 

düzenlenmesi tarihine kadar geçen süre için VUK.’nun 112. maddesine göre 

zıyaı’nauğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizi eklenmektedir 

(VUK Md.344). 

 

2. Özel Usulsüzlük Cezalarında Had ve Tutarlar 

 

4008 sayılı Kanunun 17. maddesiyle değişen madde)  
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1. (4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen bent)Verilmesi ve alınması 

icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı 

meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda 

olanların herbirine, 

 Her bir belge için (4369 sayılı Kanunun 19. maddesiyle belirlenen miktar) 

10.000.000 liradan (442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 

200 -TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya 

meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.Bir takvim yılı 

içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 

usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 

 

 (4369 sayılı Kanunun 19 .maddesiyle belirlenen miktar) 5.000.000.000 

lirayı (442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 106.000 -TL) 

geçemez151. 

2. (4108 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen bent) Perakende satış 

fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, 

taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca 

düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, 

bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer 

verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge 

için (4369 sayılı Kanunun 19 .maddesiyle belirlenen miktar) 10.000.000 lira (442 

Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 200 -TL) özel uzulsüzlük 

cezası kesilir152. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının 

toplamı her bir tespit için (4369 sayılı Kanunun 19 .maddesiyle belirlenen 

miktarlar) 500.000.000 lirayı (442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den 

itibaren 10.600 -TL) bir takvim yılı içinde ise 5.000.000.000 lirayı (442 Sıra No.lu 

VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 106.000 -TL)aşamaz. 
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3. (4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen bent) 232 nci maddenin birinci 

fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider 

pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, 

ödemekaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit 

edilmesi halinde, bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte 

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

belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelenmesine yetkili olanlar tarafından 

yapılması şarttır.  

 

___________________________________________________________________ 
151.  2015 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=IVS7BGHS4VFBVONM&type=mad 
152.  2015 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=IVS7BGHS4VFBVONM&type=mad 
(5615 sayılı Kanunun 20. maddesiyle eklenen cümle Yürürlük; 

04.04.2007)Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi 

incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir. Bu hükmün 

uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen 

örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer153. 

 4. (4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen bent) Günlük kasa defteri, 

günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü 

gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, 

bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi 

veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile 

vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma 

zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit 

için (4369 sayılı Kanunun 19 .maddesiyle belirlenen miktar) 10.000.000 lira (442 

Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 200 -TL) özel usulsüzlük 

cezası kesilir.  

5. (5228 Sayılı Kanunun 60/1-b maddesi ile yürürlükten kaldırılan bent. 

Yürürlük; 31.07.2004) 
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6. (4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen bent) Bu Kanuna göre 

belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin 

usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve 

kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara (4369 sayılı Kanunun 

19.maddesiyle belirlenen miktar) 250.000.000 lira (442 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 4.800 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir. 

7. (4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen bent) Bu Kanunun 8 inci 

maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara 

her bir işlem için (4369 sayılı Kanunun 19. maddesiyle belirlenen  

 
________________________________________________________________________________ 
153  http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=IVS7BGHS4VFBVONM&type=madde 
 

miktar) 10.000.000 lira (442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den 

itibaren 250 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir. 

 

8. (4369 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen bent) Belge basımı ile ilgili 

bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 

75.000.000 lira (442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 770 -

TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.(6009 sayılı Kanunun 11. maddesiyle eklenen 

cümle Yürürlük; 01.08.2010)  

Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı 

içinde 120.000 TL'yi(442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den 

itibaren 150.000 -TL) aşamaz154. 

 

9. (4369 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen bent) 4358 sayılı Kanun uyarınca 

işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve 

kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının 

belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro  

fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında 75.000.000 lira (442 Sıra 

No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 1.060 -TL) özel usulsüzlük 
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cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden 

olan kişilere rücu edebilirler. 

 

10. (4369 sayılı Kanunun 12. maddesiyle eklenen bent) Bu Kanunun 127 nci 

maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına 

rağmen durdurmayan aracın sahibi adına 75.000.000 lira (442 Sıra No.lu VUK 

Genel Tebliği ile 1.1.2015'den itibaren 770 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir.Bu 

maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu 

ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde 

hükmü uygulanmaz.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir155. 
________________________________________________________________________________ 
154http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=IVS7BGHS4VFBVONM&type=madde 
155  http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=IVS7BGHS4VFBVONM&type=madde 
 

Madde 353 _ (Değişmeden önceki şekli) (4008 sayılı Kanunun 17. maddesiyle 

değişen madde) 1. (4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen bent) Verilmesi 

ve alınması icab eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek 

makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek 

meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve 

almak zorunda olanların  her birine  , her bir belge için 1.500.000 liradan  (97/10345 

sayılı B.K.K. ile 10.000.000 Yürürlük: 16.12.1997 Geçerlilik: 1.1.1998) aşağı 

olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 

10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. (Değişmeden önceki şekli) Bir takvim 

yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 

usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 750.000.000 lirayı (97/10345 sayılı 

B.K.K. ile 5.000.000.000 Yürürlük: 16.12.1997 Geçerlilik: 1.1.1998) geçemez. 

 

 (Değişmeden önceki şekli) 2. (4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen 

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

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

Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, 

kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde 
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farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin 

tespitihalinde, her bir belge için 1.500.000 lira (97/10345 sayılı B.K.K. ile 

10.000.000 Yürürlük: 16.12.1997 Geçerlilik: 1.1.1998) özel usulsüzlük cezası 

kesilir. (Değişmeden önceki şekli) Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak 

kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 75.000.000 

lirayı, (97/10345 sayılı B.K.K. ile 300.000.000 Yürürlük: 160.12.1997 Geçerlilik: 

1.1.1998) bir takvimyılı içinde ise 750.000.000 lirayı (97/10345 sayılı B.K.K. ile 

5.000.000.000 

 

Yürürlük: 16.12.1997 Geçerlilik: 1.1.1998) aşamaz. 

4. (Değişmeden önceki şekli)( 4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen 

bent) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye 

Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; 

işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü 

gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara 

istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından 

levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa 

uymamaları halinde her tespit için 1.500.000 lira (97/10345 sayılı B.K.K. ile 

10.000.000 Yürürlük: 16.12.1997 Geçerlilik: 1.1.1998) özel usulsüzlük cezası 

kesilir. 

 

Madde 353- 5. (Kaldırılmadan önceki şekli) Bu Kanunun mükerrer 

354.maddesine göre işyerleri için kapatma kararı verilen ve işletme hesabı esasına 

göre defter tutan mükelleflere; bir takvim yılı içinde ilk uygulama için (4369. sayılı 

Kanunun 19 .maddesiyle belirlenen miktarlar) 18.000.000 lira, ikinci uygulama 

için 36.000.000 lira üçüncü ve daha sonraki her uygulama için ise 72.000.000 lira 

özel usulsüzlük cezası kesilir. Bilanço usulü esasına göre defter tutan mükellefler ile 

serbest meslek erbabı için bu cezalar bir kat artırılarak uygulanır. 

5. (Değişmeden önceki şekli) (97/10345 sayılı B.K.K. ile artırılan miktarlar 

Kanundaki miktarların yanına parantez içinde siyah ile yazılmıştır. Yürürlük: 

16.12.1997 Geçerlilik: 1.1.1998). 
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Bu Kanunun mükerrer 354 üncü maddesine göre işyerleri için kapatma kararı 

verilen ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere; bir takvim yılı 

içinde ilk uygulama için 2.000.000(18.000.000) lira, ikinci uygulama için 

4.000.000 (36.000.000) lira üçüncü ve daha sonraki her uygulama için ise 

8.000.000(72.000.000) lira özel usulsüzlük cezası kesilir142. Bilanço usulü esasına 

göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı için bu cezalar bir kat 

artırılarak uygulanır.  

6. (Değişmeden önceki şekli) 4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişen 

bent) Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına 

ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar 

programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara 

uymayanlara 37.500.000 (97/10345 sayılı B.K.K. ile 250.000.000 

Yürürlük:16.12.1997 Geçerlilik: 1.1.1998) lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

7. (Değişmeden önceki şekli) 4108 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen 

bent)Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen 

mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 1.500.000 lira (97/10345 

sayılı B.K.K. ile 10.000.000 Yürürlük: 16.12.1997 Geçerlilik: 1.1.1998) özel 

usulsüzlük cezası kesilir156. 

E. VERGİ SUÇLARININ KRİMİNAL SUÇ OLUŞTURMASI HALİNDE 

VERİLECEK CEZALAR 

 

Ceza Hukuku Anlamında Vergi Suçları ve Cezaları Vergi  kanunlarına ağır ve 

vahim özellikte aykırılık oluşturan bu fiillere yönelik ceza mahkemeleri tarafından 

yapılan yargılama neticesinde, suç oluşturan bu fiiller hapis cezası ile cezalandırılır. 

Aynı zamanda hapis cezası ile cezalandırılan bu fiillere yönelik idari yaptırımlar da 

uygulanabilir. Bu suçlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Kaçakçılık 
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Kaçakçılık suçu, aşağıda belirtilmiş olan fiillerden birinin işlenmesiyle ortaya 

çıkar. Söz konusu suçlara ve bu suça yönelik fiillere ceza verilirken kasıt aranır.    

Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen, saklanma ve ibraz mecburiyeti 

bulunan;Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan 

veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya 

defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydedenler, Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler 

veya içerik olarak yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur157. 

 

_________________________________________________________________ 
155.http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=IVS7BGHS4VFBVONM&type=madde 

156http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=IVS7BGHS4VFBVONM&type=madde 

157Edizdoğan / Taş/ Çelikkaya, s.151 
Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu hâlde, inceleme 

sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, 

gizlemeolarak kabul edilir. Gerçek bir işleme veya duruma dayanmakla birlikte bu 

işlem veya durumu kapsam veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan 

belge ise, içeriği itibarıyla yanıltıcı belgedir. 

 Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen, saklama ve ibraz 

mecburiyeti olan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarını yok 

ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu 

belgeleri kullananlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 Gerçek bir işlem veya durum olmadığı hâlde bunlar varmış gibi düzenlenen 

belge, sahte belgedir.Ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması olan kişilerin 

basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı hâlde basanlar veya bilerek 

kullananlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

VUK'un 371. maddesindeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili 

makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz (VUK, Md. 359/1). 
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Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı olan cezaların 

uygulanması, vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. 

 

2. Vergi Mahremiyetinin İhlali 

 

Vergi işlemleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; vergi mahkemelerinde, 

bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay'da görevli olanlar; vergi kanunlarına göre 

kurulan komisyonlara iştirak edenler; vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler görevleri 

dolayısıyla mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahısları, işlem ve hesap 

durumları, işleri, işletmeleri, servetleri veya meslekleri hakkında öğrendikleri sırları 

veya gizli kalması gereken diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya 

üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.Ancak vergi güvenliğini sağlamak 

amacıyla gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye şirketlerinin 

kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları ve beyanları üzerinden 

tarh edilen gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı 

oldukları vergi dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin uygun 

yerlerine asılacak cetvellerle ilan edilir. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa 

bu ilan orada da yapılır (VUK, Md. 5/11). 

Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergileri ve cezaları 

ile vadesi geçtiği hâlde ödenmemiş olan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı 

veya ilgili Defterdarlık tarafından açıklanabilir. Ayrıca kamu görevlilerince yapılan 

adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, 

yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 

usul, esaslara göre verilebilir. Sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge 

düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit edilenlerin, mesleki 

kuruluşlarına ve birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal 

sayılmaz. Kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara 

uymak zorundadır. 

 

3. Mükellefin Özel İşlerini Yapma 
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Kamu hizmet sunumunda görev alan kamu görevlilerinin görevlerini yerine 

getirirken, hizmet alan kişilere eşit ve tarafsız davranmaları gerekir. Kamu 

görevlilerinin vergi yükümlülerinin özel işlerini yapmaları, bir yandan eşitlik ve 

tarafsızlık ilkelerini zedelerken diğer taraftan da görevin kötüye kullanılmasına 

neden olabilecektir.Vergi işlemleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, vergi 

mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay'da görevli olanlar, 

mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili özel işlerini ücretsiz de olsa 

yapamazlar. Bu kişilerin mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin özel 

işlerini yapmaları hâlinde bunlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu hareketlerle vergi ziyama neden olunması hâlinde, kişiye ayrıca vergi zıyaı cezası 

da kesilir. 

 Mükellefin özel işlerini yapma suçunun kanunla düzenlenmiş olmasının 

altında yatan temel amaç; sosyal, siyasal ve çıkar ilişikleri nedeniyle kamu 

görevlilerinin hukuka aykırı hareket etmesini ve hazinenin zarara uğratılmasına 

engellemektir. 

 

II.VERGİ USUL KANUNUNDAKİ İDARİ NİTELİKLİ VERGİ SUÇLARI 

AÇISINDAN TEKERRÜR 
!

A.TEKERRÜR KAVRAMI VE KAPSAMI 

 

 Tekerrür kavramı kişiye verilen cezaya rağmen aynı davranışlara devam 

edilmesi durumunda, sonradan işlenen suçlara daha ağır ceza verilerek, cezanın 

caydırıcı olma niteliği kazandırılmaya çalışılmasıdır. Tekerrür daha önce işlemiş 

olduğu kabahatten sonra tekrar yeni bir kabahat işleyen kişiye uygulanacak ceza 

politikasıdır. 

Tekerrür; hakkında mali nitelikli idari cezalardan/vergisel kabahatlerden dolayı 

ceza kesilen ve bu ceza kesinleştikten sonra ve her halükarda cezanın kesinleştiği yılı 

izleyen takvim yılının başından başlamak üzere hesaplanacak sürelerde tekrar ve aynı 

neviden ceza kesilen kişinin kişisel durumudur158. 

 Cezalandırmanın amacının, kabahat işleme ısrarına bağlı olarak ortaya çıkan 

bir durumdur engellenmesidir. Bu amacın gerçekleşmesi için de, fail cezadan dolayı 
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uslanmadığı sürece, cezanın gittikçe artırılması yoluna gidilmesi olmaktadır. Çünkü 

kanunda yer alan cezanın kişiyi ıslah etmeye yeterli gelmemesi nedeniyle farklı bir 

ceza politikası izlenmesi gündeme gelir. İşte bu noktada kabahatlerin tekerrürü devreye 

girer. Bir başka deyişle, verilen cezaya rağmen aynı suçu tekrar işleyen kişinin 

cezasının artırılması, hem suç sayılan fiilin tekrar işlenmesini önleme amacı 

taşımakta hem de anılan fiili tekrarlayan kişinin ıslah olmadığı kabul edilerek önceki 

cezasından daha ağır bir ceza verilmektedir.  

Vergi ceza hukukunda tekerrür hakkında benimsenen sistem genel ceza 

hukukunun sistemine kural olarak uygun olmakla birlikte, her iki ceza hukukunda 

tekerrür hükümlerinin uygulanması bakımından süreler yönünden bir farklılık  

___________________________________________________________________________!

158 Hasan Hüseyin BAYRAKLI ve Ahmet  BOZDAĞ, Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza 
Hukukunda Tekerrür (Afyonkarahisar Örneği), Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, S.II, 
2008, s.386 

bulunması, genel ceza hukukunda genel tekerrür sistemi kabul edilmişken vergi ceza 

hukukunda özel tekerrür sisteminin kabul ediliyor olması aralarındaki farkı ortaya 

koymaktadır159. 

Vergi Usul Kanununa göre tekrarlama; bir suçtan hüküm giymiş olan 

kimsenin belli bir süre içinde tekrar suç işlemesi olarak tanımlanan vergi kanunlarına 

aykırı hareketi önleme amacı güden Vergi Usul Kanununun tekrarlama ile ilgili 

maddesine göre "Vergi zıyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza 

kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından 

başlamak üzere vergi zıyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi 

durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde elli, usulsüzlük cezası yüzde yirmi beş oranında 

artırılmak suretiyle uygulanır"(VUK m. 339). 

VUK anlamında bir tekerrür durumunun oluşabilmesi, önceki vergisel suç ile 

sonraki vergisel suçun aynı olmasını gerekli kılmaktadır. Bu da Vergi Usul Kanunu’nun 

özel tekerrür sistemini benimsediğinin kanıtıdır. Daha açık bir anlatımla, ilk ceza vergi 

ziyaı cezası ise ikinci cezanın da vergi ziyaı cezası, ilk ceza usulsüzlük ise ikinci cezanın 

da usulsüzlük cezası olması gerekir160, kesilecek cezanın maddede öngörülen oranlarda 

artırılabilmesi için; 
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- Vergi ziyaı ya da usulsüzlükten dolayı kesilen cezanın kesinleşmiş olması, Kesilen 

ilk cezanın ortadan kalkmış ya da niteliğinin değişmemiş olması  

 - İkinci eylemin kanunda belirtilen bir süre içinde yapılması, 

 - İlk eylem ile son eylemin aynı vergi yükümlüsü tarafından yapılması. 

 

- İkinci eylem işlendiğinde usulüne uygun olarak tespit edilmesi gereklidir. 

 Bu açıklamalar doğrultusunda tekrarlamanın koşullarını iki ana başlık halinde 

toplamak mümkündür. 

Önceki cezanın kesinleşmiş olması, 

Önceki suçun belirli bir süre içinde işlenmiş olmasıdır. 

 
_____________________________________________________________________________ 
159Yusuf  KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayınları, 2011, Ankara, s.520  
160 Erdoğan ÖNER, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014,  s.155. 
B.TEKERRÜRÜN ŞARTLARI 

 

1. Bir Önceki Cezanın Kesinleşmiş Olması 

!

Vergi Usul Kanunu, m. 339'a göre, tekrarlama hükümlerinin uygulanabilmesi 

için öncelikle bir vergi zıyaına mahkum olup, bunun kesinleşmesi gerekir. Çünkü 

tekrarlamada esas olan kesilen ilk cezanın kesinleşmesidir. Bu cezanın yerine 

getirilmesi, yani cezası henüz kesinleşmemiş bir yükümlüye "vergi suçlusu" olarak 

bakmaya olanak yoktur161. 

Vergi cezaları dava yoluna gidilmediğinde dava açma süresinin dolmasıyla, 

dava yoluna gidildiğinde uyuşmazlığın sonunda olur. Uzlaşma halinde ise, 

uyuşmazlık dava konusu edilemeyeceğinden ceza kesinleşmiş sayılır. Aynı şekilde 

mükellefin VUK m. 376'da düzenlenen cezalardan indirimden yararlanması 

durumunda da cezanın kesinleşmiş olduğu kabul edilmektedir. Öte yandan yapılan 

tarhiyata ceza uygulanmakla beraber, ceza henüz kesinleşmeden ya da kesinleştikten 

sonra çıkarılan bir Af Kanunu'nun şartlarına riayet edilmesi sonucu ceza ortadan 

kalkıyorsa, bu durumda cezanın kesinleşmediği kabul edilecektir. Çünkü genel af, 

işlenen suç nedeniyle alınan cezayı tüm hukuki sonuçları ile birlikte ortadan 
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kaldırmaktadır. Bu nedenle Af Kanunu'ndan yararlanan bir yükümlünün işlediği fiil, 

tekerrür uygulamasına tabi tutulamayacaktır. 

 

2. İkinci Suçun Belirli Bir Süre İçinde İşlenmiş Olması  

!

Tekrarlamanın uygulanabilmesi için; ikinci suçun, birinci suçun cezasının 

kesinleştiği tarihi izleyen takvim yılı başından başlayarak vergi ziya' cezasında beş, 

usulsüzlükte iki yıl içinde işlenmesi gerekmektedir. Tekrarlamada sürelere ilişkin 

olarak iki konu üzerinde durmak gerekir Bunlardan biri, suçun kesinleştiği tarihi 

izleyen takvim yılı başına kadar geçen devrede işlenen suçlar için tekerrür hükmünün 

uygulanıp uygulanmayacağıdır.  

 
__________________________________________________________________________________ 

161Edizdoğan / Taş/ Çelikkaya, s.37. 

Bu duraksama, ilgili hükümde sürenin, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen 

takvim yılının başından başlayacağının belirtilmiş olmasından doğmaktadır. Ancak 

burada hemen şunu belirtmek gerekir ki, bu düzenleme, sürenin sonunu saptamakla 

ilgili olup, başlaması ile ilgisi yoktur. Yani cezanın kesinleştiği tarihi izleyen takvim 

yılı başından başlayarak beş ya da iki yıllık kabul edilen süreler, tekrarlama süresinin 

sona erdiği tarihi saptama yönünden önemlidir162.  

Bugün uygulamaya baktığımızda, vergi idareleri hâlâ ve büyük oranda, özel 

usulsüzlük cezasını tekerrür kapsamında değerlendirmekte ve vergi/ceza 

ihbarnameleri ile gönderilen yeni cezaları bu yolla artırmaktadır. Bir tekerrür 

uygulaması, ancak ve ancak kesilen önceki ve sonraki cezaların aynı neviden olması 

halinde mümkün olabilirken, salt mükelleflerin dava açmayabilme ihtimaline binaen, 

önceki ceza ile sonraki ceza arasında nevi bakımından aynılık olmadığı halde 

tekerrür müessesesine başvurulabilmektedir163. 

Bu durum, vergi idareleri arasında da hukuk uygulamasında birlik 

olmadığının, yasanın açık hükümlerine riayet edilmediğinin, yargısal içtihatların göz 

önüne alınmadığının açık birer göstergesidir164. 

 

III. VERGİ CEZALARINISONA ERDİREN HALLER 
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A. VERGİ CEZALARININ ÖDENMESİ 

 

Vergi cezaları VUK.’nun 368’inci maddesine göre vergi cezaları; 

1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa, dava açma süresinin bittiği 

tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. 

2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince 

düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

!

__________________________________________________________________________________ 
162Edizdoğan / Taş/ Çelikkaya, s.38.  
163Oğuz Aslan “Özel Usulsüzlük Cezasının Tekerrüre Esas Alınması Sorunu”, Lebib Yalkın 
Mevzuat Dergisi, Eylül 2014, S.129, s.5 
164 Aslan, s.6 
 

B. YANILMA 

 

Yetkili makamlarca mükellefin kendisine yazılı olarak yanlış izahat verilmesi 

ve bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların görüş ve kanaatini 

değiştirmiş veya bu hükme ait içtihadın değişmiş olması hallerinde VUK’nun 

369’uncu maddesi gereği “yanılma” hali olduğu kabul edilerek ceza kesilmez. 

Burada dikkat edilmesi gereken konu, yanılma halinde cezaların kalkacağı, ceza 

mahiyetinde olmayan gecikme faizi ve gecikme zammının uygulanacağıdır165                                       

 

C. PİŞMANLIK 

 

Vergi kanunlarına aykırı hareketleri kendiliğinden haber verenlere belli bazı 

şartların varlığı halinde vergi ziyaı cezası kesilmez. Pişmanlık müessesesi olarak 

adlandırdığımız “pişmanlık ve ıslah” başlıklı VUK.’nun 371. madde hükmüne göre 

beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren 360. maddede yazlı iştirak 

şeklinde yapılanlar dahil kamu dava konusu yapılan vergi zıyaı cezasına, dava açma 

süresinin sonundan yargı kararının idareye tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 
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112. maddede belirtilen usul ve oranda  gecikme faizi hesaplanır ve cezanın ödeme 

süresi içinde ödenir. 

Vergi kanunlarına aykırı hareketleri ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe 

ilehaber veren mükelleflere şu şartların varlığı halinde vergi zıyaıcezası kesilmez. 

a. Mükellefin durumu haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından herhangi 

resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle 

haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması, dilekçe veya tutanağın 

resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır166. 

b. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde herhangi 

bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği 

günden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır. 

____________________________________________________________________ 
165Kelecioğlu s.61. 
166Kelecioğlu s.61 
!

c. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin 

verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi, tamamlanması veya 

düzeltilmesi, 

d. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödenmenin 

geciktiği her ay ve kesri için, gecikme zammı oranında bir zamla haber verme 

tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi şarttır. 

Pişmanlıkta ana prensip, vergi ziyaı şartına bağlı vergi cezalarına 

uygulanmasıdır. VUK.’nun 359. maddesinde belirtilen fiiller vergi ziyaı şartı olsun 

olmasın kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır. Ancak 371. maddenin 2 numaralı bent 

hükmünün parantez içi hükmünde özel bir belirleme yapılarak kaçakçılık suçu 

oluşturan fiillerin işlendiğinin tespitinden önce haber verme dilekçesinin verilmesi 

gerektiği belirtilerek kaçakçılık cezası da kapsama alınmıştır. Ancak usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezaları hiçbir halde pişmanlık kapsamında değildir167. 

Pişmanlık müessesesi beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için 

geçerli olmakla beraber, VUK’un 371. maddenin son fıkra hükmü gereği emlak 

vergisi için pişmanlık hükümleri uygulanmamaktadır.Yukarıda sıraladığımız şartların 
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yerine getirilmesi durumunda kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında VUK’un 360. 

Maddesi hükmü uygulanmaz168. 

 

D. ÖLÜM  

!

VUK.’nun 372. madde hükmü gereği ölüm halinde vergi cezaları düşer. 

Ancak ölüm halinde düşen vergi cezaları ölen kimsenin fiillerinden doğmuş olan 

suçlarla ilgili olanlardır.Varislerin ölen kimse adına yapmaları gereken ödevleri 

yerine getirmemeleri yüzünden kesilecek cezaların kendileri adına olacağı tabidir. 

Gecikme faizi ve zammı ceza niteliğinde olmadığından 372. madde hükmünden 

yararlanması söz konusu değildir169. 

____________________________________________________________________ 
167Edizdoğan / Taş/ Çelikkaya, s.185 
168Şenyüz.s.315 
169Kelecioğlu, s.63!
E. MÜCBİR SEBEPLER 

 

Vergi cezası kesilmeyecek bir başka hal mücbir sebebin varlığıdır. Ancak 

VUK.’nun 373. madde hükmüne göre söz konusu mücbir sebebin malum olması 

veya tevsik ve ispat olunması şarttır. VUK.’nun 13. maddesine göre mücbir sebepler; 

vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır 

kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak 

yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, kişinin iradesi dışında vukua gelen 

mecburi gaybubetler, sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolaysıyla defter ve 

vesikaların elden çıkmış bulunması gibi hallerdir. 

 

F. ZAMANAŞIMI 

 

VUK.’nun 374. maddesine göre aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi 

cezası kesilmez. 

1. Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını 

takip eden yılın birinci gününden; 353 (özel usulsüzlük) ve mükerrer 355. maddeler 
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uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden 

yılın birinci gününden başlayarak beş yıl olarak hesaplanır.64 

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden 

başlayarak iki yıl, VUK.’nun 114. maddesine göre vergi dairesince matrah takdiri 

için takdir komisyonuna başvurulması tarh zaman aşımın durdurur. Bu hüküm ceza 

zamanaşımı süreleri için de geçerlidir. Ancak 336. madde hükmüne göre vergi ziyaı 

ile usulsüzlüğün birleşmesinde kesilecek ceza vergi ziyaı cezası için belli edilen 

zamanaşımı süresinde kesilir. Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle 

zamanaşımı kesilmiş olur. 

VUK.’nun 374. maddesi işyeri kapatma cezası için bir zamanaşımı süresi 

öngörmemiştir. Böylece sanki idareye söz konusu cezan›n uygulanması konusunda 

süresiz bir yetki verilmiştir.  

Bu durum, kanunun suç saydığı fiillere verilecek cezaların belli bir zaman 

dilimi içinde uygulanabileceği, failin işlediği bir fiil nedeniyle ömrünün sonuna 

kadar ceza tehdidi altında yaşayamayacağı prensibiyle çatışmakta, dolayısıyla 

cezaların zamanaşımı ile düşeceği ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Sorun, mük. 

354. maddede işyeri kapatma cezasıyla ilgili zamanaşımı süresi ilave etmek suretiyle 

çözülebilir170. 

 

G. VERGİ CEZALARINDA HATALAR DOLAYISIYLA SONA ERMESİ 

!

Verginin tarh ve tahakkuk aşamasında mükellef ya da Vergi Dairesi 

tarafından yapılan işlemlerde bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Bu hatalar 

sonucunda mükellefler ile vergi daireleri arasında dava konusu olabilecek 

uyuşmazlıklar doğmaktadır.  

Vergi hataları VUK’nun 116 ile 126.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu 

hususların yargı organlarına intikal etmeden, doğrudan Vergi Dairesi’ne başvurarak 

başlangıç aşamasında Düzeltme yolu ile çözümlenmesine ilişkin Vergi cezalarında 

yapılan hatalar, VUK.’unda belirtildiği gibi vergi hataları için belli edilen usul ve 

şartlara göre düzeltilir (VUK. m.375). 
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H. VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA 

İNDİRİM 

 

Belirli şartların varlığı halinde cezalarda indirim VUK.’nun 376. maddesinde 

düzenlenmiştir. Uzlaşma müessesesinde olduğu gibi böyle bir düzenlemenin amacı 

uyuşmazlıkların yargıya intikaline gerek kalmadan başlangıçta çözümlenmesidir. 

Ceza indirimi ikmalen, re’sen ve idarece yapılan tüm tarhiyatlarda söz konusudur. 

Kapsamı verginin nevi bakımından bütün vergiler, cezanın nevi bakımından ise vergi 

ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır. İndirimin şartlarını şöyle 

sıralayabiliriz. 

!

____________________________________________________________ 
170 Kelecioğlu, s.63!
1. Mükellef veya sorumlu ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde 

ilgili vergi dairesine başvurarak indirimli ödeme talebinde bulunmalıdır. (Bu süre 

aynı zamanda dava açma süresidir.) 

2. Vergi aslı ve aşağıda belirtilecek olan indirimlerden arta kalan ceza tutarının 

vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda gösterilen türden teminat göstererek üç ay 

içinde ödenmesi gerekir. 

(Ödeme vadesi dava açma süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay, dava açma süresi 

ise ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gündür. 

3. Vergi aslı ve cezaya karşı dava açılmamalıdır. Dava konusu yapılırsa bu madde 

hükmünden faydalanamaz. indirimin tutarı ise şu şekildedir. 

- Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, 

- Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri, cezaların aslından indirilir. 

VUK’un 376’ncı madde hükmü sadece vergi aslına bağlı olarak doğan usulsüzlük 

cezaları için değil, vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları için de 

uygulanır. Vergi ve ceza ihbarnamesinin kendilerine tebliği üzerine vergi 

mahkemelerine dava açanlar, dava açma süresi içinde, ancak vergi mahkemelerinin 

karar vermemiş olması şartıyla davadan vazgeçerek indirim talep edebilirler171. 
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I.ŞİRKETLERİN BAŞVURDUKLARI MUHASEBE HİLELERİ 

 

Finansal tablo hileleri literatürde şirketlerin finansal tablo kullanıcılarını 

aldatmak amacıyla kasıtlı bir şekilde bu tablolarda yer alması gereken tutarların yer 

almaması olmaması gereken tutarların tablolarda yer alması olarak tanımlanmıştır. 

Bu tür suistimaller genellikle üst yönetim tarafından yapılmakta ve halka açık 

şirketlerde daha yaygın görülmektedir. Çoğu kez gelir kalemleri üzerinden 

yapılmaktadır. Amaç işletmenin durumunu yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer 

finansal tablo kullanıcılarına olduğundan daha iyi göstermek ya da işletmeyle ilgili 

taraf devlet ise olduğundan daha kötü göstermektir. 

 ____________________________________________________________ 
171Kelecioğlu, s.64.!

Bu suistimal türü varlık veya gelirlerin olduğundan daha iyi durumda 

gösterilmesi ve gider veya borçların olduğundan daha düşük gösterilmesi olarak iki 

şekilde sınıflandırılabilir. Varlık ve gelirlerin fiktif varlık değerleri ya da hayali 

gelirler yoluyla olduğundan daha iyi gösterilmesi mali açıdan daha güçlü bir şirket 

ilüzyonu yaratırken, gider ve borçlar da kaydedilmeyen giderler veya mali 

yükümlülükler aracılığıyla olduğundan daha az gösterilebilir. Her iki durum da artan 

özkaynak ve net şirket değeriyle sonuçlanır. Hileli finansal tablo planları Hileli 

finansal raporlama özel sektörde şirketleri en çok zarar uğratan suistimal türü olup, 

en yaygın olarak aşağıdaki şekillerde gerçekleşir. !

1. Fiktif gelirler, Fiktif gelirler ürün ve hizmetlerin satışı yapılmadığı halde satış 

yapılmış gibi muhasebe kayıtlarının açılması ile oluşturulur. Çoğunlukla hayali 

müşteriler yaratılır veya gerçek müşteriler için hayali faturalar düzenlenir. Diğer bir 

yol ise gerçek müşterilere yapılan satışlarda fatura tutarının veya satılan ürün 

miktarının değiştirilmesidir.  

2. Yanlış döneme muhasebe kaydı (Timingdifferences), gelir veya giderlerin farklı 

muhasebe dönemlerine kaydedilmesidir. Muhasebe kayıtlarında yapılan bu değişiklik 
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gelir veya giderlerin iki dönem arasında aktarılmasına olanak sağlayarak karın az ya 

da çok gösterilmesini mümkün kılar. 

Örnek olarak ABC şirketi müşterilere sunulmadan önce mühendislik ve uyumluluk 

ayarı gerektiren ürünler satmaktadır. Ancak şirket bu aşamaları tamamlamadan ve 

müşteri ürünü kabul etmeden önce malların gelir kaydını yapmaktadır. Oysa bazı 

durumlarda satışın tamamlanması haftalar ya da aylar alabilmekte, bazı durumlarda 

ise satışlar ancak şarta bağlı ya da müşterinin onayını gerektirecek şekilde 

gerçekleşebilmektedir. 

3. Varlık değerleme hileleri, Bilançonun şişirilerek işletmenin durumunun 

olduğundan daha iyi gösterilmesidir. Maddi duran varlıklarda amortisman ve 

değerleme; stoklarda satılan malın maliyeti; alacaklarda karşılık ayrılmaması ve 

vadenin farklı gösterilmesi; diğer varlıklar kaleminde ise alınan varlıkların yanlış 

değerlemesi veya sahte lisansların kaydedilmesi gibi çeşitli düzenlemelerle bu durum 

sağlanır.  

4. Borç ve giderlerin gizlenmesi, Şirketler borç ve giderlerini olduğundan daha az 

göstererek finansal durumlarının daha karlı görünmesini sağlarlar. Bunun için 

kullanılan hile yöntemleri arasında en yaygın olanlar giderlerin aktifleştirilmesi ile 

gider ve borçların muhasebe kayıtlarına hiç geçirilmemesidir.  

5. Yanlış beyanlar, Muhasebe ilkelerine göre şirket yönetimleri finansal tablolar 

aracılığıyla kullanıcılara şirketin durumu ile ilgili gerekli tüm bilgileri yansıtmakla 

yükümlüdür.  

Ancak yönetimler muhasebe dönemi sonunda şarta bağlı ya da beklenen 

borçlarını tahakkuk ettirmeme veya kamuya duyurmama, dönem kapanışının 

ardından gerçekleşen ve finansal tabloları etkileyebilecek olayları ifşa etmeme, ilgili 

taraf işlemlerini açıklamama gibi yöntemlerle finansal tablo kullanıcılarını yanıltma 

yoluna gidebilmektedir. 

 Aşağıda belirtilen durumlar finansal tablo suistimali’ne maruz kaldığınızın 

göstergesi olabilir.  
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• Olağandışı muhasebe hareketleri, örneğin gelir arttığı halde nakit akışında kayda 

değer bir değişiklik olmaması. 

 • Piyasanın durgun olduğu bir süreçte satışların rakip firmalara kıyasla yüksek 

oranda artması. 

 • Satışlar arttığı halde stokların azalmaması, hatta artması Mali yılın sonuna doğru 

raporlama döneminde şirketin performansında meydana gelen ani artışlar. 

 • Satın alma fiyat ve miktarında bir değişiklik olmamasına rağmen satışlara oranla 

satılan malin maliyetinde meydana gelen orantısız artışlar, Alacak/günlük ortalama 

satış oranında meydana gelen olağandışı artışlar. 

 • Ödenecek/günlük ortalama satın alma oranında meydana gelen olağandışı 

azalmalar  

• Maddi duran varlıklar- amortisman ilişkisinde oluşan ani değişiklikler. 

• Vergi avantajlı ülkelerde iş ilişkisi açık olmayan bağlı ortaklıklar/ şube 

operasyonları/ yüksek meblağlı banka hesapları. 

 

İ.VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN 

GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 

 

Tablo 1 

MADDE NO – KONUSU 2015 Yılında 

Uygulanacak  Tutar (TL) 

 

MADDE 104- İlanın şekli  

 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 

 

1.900 

 

 3- İlanın;  
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   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla  

gazetede yapılması 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca 

yapılması 

1.900-190.000 

 

190.000 ve üzeri 

MÜKERRER  

MADDE 115- 

 

Tahakkuktan vazgeçme 

 

23 

MADDE 153/A- Teminat tutarı 84.000 

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  

 1- Yıllık; 
  - Alış tutarı 
  - Satış tutarı 

 

 

160.000 

220.000 

 

 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 

 

88.000 

 

 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000 

MADDE 232-  Fatura kullanma mecburiyeti 880 

MADDE 252-  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,30 

MADDE 313-  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 880 

MADDE 343-  En az ceza haddi  

 - Damga vergisinde 

- Diğer vergilerde 

                              10,60  

 20 

MADDE 352-   

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları  

(Kanuna bağlı cetvel) 

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler 

 

1- Sermaye şirketleri  

 

 

 

120 

 

 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  

meslek erbabı                                                                            

77 
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 3 - İkinci sınıf tüccarlar  

 

39 

 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi  

olanlar 

 

18 

 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                 

 

10,60 

 6- Gelir vergisinden muaf esnaf       

 

4,80 

 II nci derece usulsüzlükler 

 

1- Sermaye şirketleri  

 

 

 

66 

 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest  

meslek erbabı  

 

39 

 3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                           

 

18 

 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi  

olanlar 

 

10,60 

 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  

 

4,80 

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                             

 

2,60 

MADDE NO – KONUSU 2015 Yılında 

Uygulanacak Tutar (TL) 
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MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer  

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 

 

 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek  

makbuzu verilmemesi, alınmaması 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek  

toplam ceza 

 

                                                         
200 

                    106.000 

 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu  

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

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu  

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya  

bulundurulmaması 

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza  

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam  

ceza 

 

                                          200   

 

 

 

 

 

                                   10.600 

 

          106.000 

 

 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme  

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe  

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha  

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 

 

200 

 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve  

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik   

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara  

uymayanlara 

 

                    4.800 
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 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak 

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını    

kullanmaksızın işlem yapanlara 

 

250 

 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine 

getirmeyen matbaa işletmecilerine 

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel     

usulsüzlük cezası 

 

 

770 

 

 

150.000 

 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma  

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin  

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine  

getirmeyenlere 

 

                      1.060 

 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel  

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi  

adına 

 

                       770 

MADDE 355- b) Damga Vergisinde  

 - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,70 

MÜKERRER 
MADDE 355-   

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza 

 

 

 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 

 

                                       1.300 

 

 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde  

tespit edilenler hakkında 

660 
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3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  330 

 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara 
bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 

 1.060.000 

!

!

!

!

 

 

 

SONUÇ 

 

 

Vergi Usul Kanunundaki genel usulsüzlük cezaları, devletin herhangi bir 

gelir kaybına uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın, kayıt ve belge düzeninin vergi 

matrahlarının hesaplanması ve gelirin toplanması ve tespit edilmesi amacıyla 

belirlenen usul hükümlerine uyulmamış olması neticesinde verilen cezalardır. Ancak 

vergi zıyaı’na bağlı cezalara daha ağırlık verilmesi ve VUK’un 336’ncı maddesinde 

yer alan hüküm nedeniyle, usulsüzlük cezalarının uygulanması ikinci plana itilmiştir.  

Bu hükümlerin yeterli etkinlikle uygulanamaması işletmelerin muhasebe 

kayıtlarına çoğu zaman gerekli titizliği göstermemeleri nedeniyle ekonomik hayatta 

bir çok konuda ihtiyaç duyulan istatistiki bilgilerin, vergisel gelirlerin 

hesaplanmasına ve kamunun gelirini oluşturan verginin toplanamaması, sonucunu 
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doğurur. Bu yansımalarının uzun vadede toplumsal düzenin bozulması riskini 

taşıdığı açıktır. 

Usule ilişkin hükümlerin yeterli derecede uygulanamaması, sonuçta vergi 

ziyaı doğurması muhtemel usulsüzlüklerin önlenememesi, ekonominin kayıt dışı 

birimlerini teşvik ettiği gibi, kayıt içindeki yükümlülerin de kayıt dışına çıkmalarına 

yol açılması sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu sonuçların en önemli etkisi ise, 

mali idarenin etkin çalışamaması ve aslında kayıt ve belgeye dayanması gereken 

denetimin etkin yapılamaması suretiyle vergi kayıp ve kaçağının artması olacaktır. 

Açıklanan nedenlerle, vergi kanunlarında yer alan usule ilişkin hükümlerin 

daha titizlikle uygulanmasına ve suç-ceza orantısı doğrultusunda cezaların işlenen 

suçu caydırabilecek seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Mali anlamda vergi yükünü 

artıran, uygulanması zor şekli kurallar içeren ya da karışık ve anlaşılması güç bir 

vergi mevzuatına dayanan vergi politikaları, mükelleflerin vergi ödevlerini yerine 

getirememelerine ve vergi cezalarına muhatap olmalarına sebep olmaktadır. Vergi 

suçlarının önlenmesinin birinci yolu, adil ve bireylerin mali gücüyle orantılı bir vergi 

sisteminin tesis edilmesi ve uygulanmasıdır. 
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