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ÖZET 
 

VERGİ VE CEZA HUKUKUNDA SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE 
YANILTICI BELGE 

 
 

Devletin sunmakla yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin boyut ve 
niteliklerindeki gelişme, devletin gelire olan ihtiyacında da artışı zorunlu kılmaktadır. 
Devletin ihtiyaç duyduğu ve boyutları artmış olan finansman kaynakları içerisinde en 
büyük payı vergilerin aldığı bilinmektedir. Devletin kamusal hizmetlerin sunulmasında 
en önemli finansman kaynağı olan vergi gelirlerinin sağlıklı bir şekilde tahsil edilmesi, 
sağlıklı bir belge düzenine bağlıdır. Ancak uygulamada mükelleflerce çeşitli nedenlerle 
sahte veya yanıltıcı belge kullanılarak vergi kaçakçılığına neden olunduğu 
görülmektedir. Vergi kaçırma kavramı, vergi yükümlüsünün vergi ödememek ve vergi 
yükünü azaltmak amacıyla yasalara uygun olmayan tüm davranışlarını kapsamaktadır. 
Bu çerçevede vergi kaçırma kavramı, kasten ve hileli olarak yapılan vergi kaçırmayı 
kapsadığı gibi vergi mevzuatını bilmeme veya yanlış yorumlama ya da istem dışı olarak 
yapılan hatalar veya vergi yükümlüsünün ihmali nedeniyle vergi kanunlarına 
uyulmadığı için oluşan vergi kaybını da kapsamaktadır. Sahte belge ve yanıltıcı belge 
kavramları Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış olmakla birlikte, söz konusu 
kavramların zaman zaman birbirleri yerine kullanıldığı görülmektedir. Vergi Usul 
Kanunu uyarınca sahte belge/yanıltıcı belge düzenlenmesi ya da kullanılması 
durumunda, belgenin niteliğine göre farklı cezalar uygulanmaktadır. Çalışmanın amacı, 
sahte belge ve yanıltıcı belge kavramları arasındaki farklılıkların ortaya konulması, 
sahte belge ve yanıltıcı belge düzenleme ve/veya kullanma halinde uygulanacak cezalar 
ile uygulamada ortaya çıkan sorunların tespit edilmesidir. 
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ABSTRACT 

 
 

FALSE DOCUMENT AND MISLEADING DOCUMENT  

IN TAX PROCEDURE CODE AND IN TURKISH CRIMINAL CODE 

 

The most important financial source allowing the state to provide basic public services 

is taxes. The accurate collection of tax revenue is without doubt depends on a precise 

documentation. However, tax-payers attempt tax evasion by fake and misleading documents 

with different kinds of reasons. Although the concepts of fake and misleading documents that 

are committed by tax-payer are described in Tax Procedure Code, occasionally they are used 

instead of one for another. The regulation or use of this type of documents depending on the 

property is subject to penalties. Tax penalties are generally divided into administrative penalties 

and criminal penalties. Criminal sanctions, generally involving imprisonment and fines, are 

covered in Chapter 1 of the Turkish Criminal Code. Criminal penalties are enforced only by 

prosecution, are provided to punish the taxpayer for wrongdoings; and serve as a deterrent to 

other taxpayers. In our study, the regulation or use of fake and misleading document which ta-

kes part in the 359 article of 213 numbered Turkish Criminal Code by comparing it with 

forgery on the document, which is devised in the 204-207th article of 5237 numbered Turkish 

Criminal Code is scrutinized. In the work, the concept of the document and the difference 

between fake and misleading documents is considered at length in detail and then comparison 

between identical crimes is made.In this context, 204-207th item of Turkish Criminal Code 

and 359th item of Tax Procedure Code are evaluated.  

 

Keywords: Document, Fake Document, Misleading Document, Tax Procedure Code



ÖNSÖZ 
 
 
 
 

Devletin sunmakla yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin boyut ve niteliklerindeki 

gelişme devletin gelire olan ihtiyacında da artışı zorunlu kılmaktadır. Devletin ihtiyaç duyduğu 

ve boyutları artmış olan finansman kaynakları içerisinde en büyük payı vergilerin aldığı 

bilinmektedir. Vergi gelirlerinin sağlıklı bir şekilde tahsil edilmesi, sağlıklı bir belge düzenine 

bağlıdır. Ancak uygulamada vergi yükümlülerince ekonomik ya da psikolojik nedenlerle vergi 

kaçakçılığına neden olunduğu görülmektedir. Vergi kaçırma kavramı, vergi yükümlüsünün 

vergi ödememek ve vergi yükünü azaltmak amacıyla yasalara uygun olmayan tüm 

davranışlarını kapsamaktadır. Bu çerçevede vergi kaçırma kavramı, kasten ve hileli olarak 

yapılan vergi kaçırmayı kapsadığı gibi vergi mevzuatını bilmeme veya yanlış yorumlama ya da 

istem dışı olarak yapılan hatalar veya vergi yükümlüsünün ihmali nedeniyle vergi kanunlarına 

uyulmadığı için oluşan vergi kaybını da kapsamaktadır. Vergi kaçırma yöntemleri arasında ilk 

sırada vergi doğuracak ticari işlemleri kayıtlara geçirmeme ve ikinci sırada sahte belge ve 

yanıltıcı belge düzenleme/kullanmanın yer aldığı görülmektedir. Sahte belge ve yanıltıcı belge 

kavramları Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmış olup bu tür belgelerin düzenlenmesi ya da 

kullanılması halinde belgenin niteliğine göre farklı cezalar uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda 

belge kavramı ve sahte belge ve yanıltıcı belge kavramları arasındaki farklılıklar ortaya 

konulmuş ve sahte belge ve yanıltıcı belge düzenleme ve/veya kullanma halinde uygulanacak 

cezalar ile uygulamada ortaya çıkan sorunlar açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmayı 

sonuçlandırmamda görüşleriyle katkıda bulunan değerli hocam Profesör Dr. Ömer Faruk 

BATIREL’e çok teşekkür eder, çalışmanın tüm ilgililere yararlı olmasını dilerim. 
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GİRİŞ 

Belge hukuki bir sonuç doğurmaya, bir durumu belirlemeye veya kanıtlamaya 

yarayan yazıdır. Toplum düzeni geliştikçe özellikle ekonomik yaşama ilişkin 

düzenlemeler kapsamında belgelerin hukuki ilişkiler kurma, hukuki eylem ve işlemler 

oluşturma ve bunları kanıtlama yönünden hukuk alanındaki payı ve önemi artmaktadır.  

Özel hukuk ve kamu hukuku kanunları belirli belgelere kanıtlama gücü tanıdığı 

için sahtecilik fiilleri, belgelerin inandırıcılık, gerçeklik ve doğrulukları konusunda 

toplumda oluşan güveni sarsmaktadır. Kamu güveninin devamı ve korunması toplumsal 

yaşamın barış içinde ve olağan akışı izleyerek sürmesi için zorunludur. Bu nedenle 

hukuk düzeni bir olguyu kanıtlama yeteneği tanıdığı belgelerin öze ve biçimleri ile 

gerçekliklerine ve doğruluklarına duyulan ortak toplum inancını kamu güveni içinde 

korumak ve soyut varlık ya da yarar ve değer olan kamu güveninin somutlaştığı 

belgeleri ilişilmez ve dokunulmaz kılmak istemiştir. Toplum yaşamı bakımından önemli 

olan değerleri korumak amacıyla kamunun güven duyduğu bir belgenin gerçeğe aykırı 

olarak düzenlenmesi veya gerçek bir belgenin değiştirilmesi eylemleri, Türk Ceza 

Kanunu’nda ve diğer özel kanunlarda suç olarak kabul edilmiştir.  

Türk Ceza Kanunu’nda bir belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi ve 

gerçek bir belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi eylemleri «resmi 

belgede sahtecilik» ve «özel belgede sahtecilik» suçu ayrımı altında kamu güvenine 

karşı işlenen suç sayılarak yaptırıma bağlanmıştır. Belge, sahteciliğin her çeşidinin aracı 

durumundadır. Malvarlığına karşı suçlar (dolandırıcılık, banka boşaltma, haksız kredi 

alma vs.), kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine ilişkin suçlar (zimmet, görevi 

kötüye kullanma) bilişim alanında suçlar (banka veya kredi kartlarının kötüye 

kullanılması) ve adliyeye karşı suçlarda (suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama) sahte belge araç olarak kullanılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 204. 

maddesindeki resmi belgede sahtecilik suçlarını, pasaport, nüfus cüzdanı, motorlu araç 

tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi, sürücü belgesi, vergi levhası vb. belgeler 

üzerinde yapılan sahtecilik olarak tanımlamak mümkündür.  
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Türk Ceza Kanunu dışında özel bir kanun olan Vergi Usul Kanunu’nun «Ceza 

Hükümleri» başlıklı Dördüncü Kitabının «Vergi Cezaları» başlıklı İkinci Kısmının 

«Suçlar ve Cezaları» başlığını taşıyan Üçüncü Bölümünün «Kaçakçılık suçları ve 

cezaları» başlıklı 359’uncu maddesinde sahte belge/yanıltıcı belge düzenlemek ve 

kullanmak ve yetkisiz belge basmak ve yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanmak 

eylemleri suç olarak ayrıca düzenlenmiştir. Vergi Usul Kanunu’nda vergi suçu şeklinde 

genel bir suç tanımı yapılmak yerine, suç oluşturan eylemler sayılmış ve bu suçlar için 

öngörülen hapis cezası süresi ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

Vergi hukukunda güven, delil değeri bulunan belgelere ilişkindir ve bu 

belgelerle varlığı kanıtlanan hukuki ilişkiler hakkında bir kesinlik bulunur. Belgeye delil 

olabilme değerini tanıyan kuvvet ancak özel hukuk veya kamu hukuku olduğuna göre, 

kamunun güveni Vergi Usul Kanunu’nca belgelere tanınmış ispat yeteneğine ilişkindir. 

Vergi Usul Kanunu’nun kanıtlama gücü tanıdığı belgelerin sahtecilikten uzak 

kalmasında kamu otoritesinin ve toplumun yararı vardır. Vergi Usul Kanunu belgeye 

vergi hukuku ilişkisinde delil olma niteliği tanıyarak belgenin doğruluk ve gerçekliği 

konusunda ortak bir inanç ve güven yaratmıştır. Vergi hukukunda vergiyi doğuran 

olayın gerçekleştiğini kanıtlamak üzere kullanılan belgenin doğruluk ve gerçekliğine 

inanmak gerekecektir.  

Tezimizin konusu; Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen vergi suçlarından sadece 

sahte/yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma ve yetkisiz belge basımı ve yetkisiz 

basılmış belgeleri bilerek kullanma suçunun «hukuki yönden» incelenmesidir. Vergi 

Usul Kanunu’nda belirtilen vergi suçlarından sadece sahte belge, yanıltıcı belge ve 

yetkisiz basılmış belge suçunu inceleme konusu olarak seçmemizin nedeni, sahte belge 

düzenleme ve kullanma suçu ile sahte belge aracılığı ile işlenen suçların diğerlerine 

göre çok sık ve yoğun olarak işlenen bir suç olmasıdır. Maliye Bakanlığı Strateji 

Geliştirme Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Vergi Yükümlülerinin Vergiyi 

Algılama ve Tutum Analizi Araştırması sonucuna göre araştırmaya katılanların % 54’e 

yakın bir çoğunluğu vergiyi, vergi doğuracak ticari işlemleri kayıtlara geçirmeme 

yolunu izleyerek kaçırdıklarını belirtmişlerdir. Bir diğer ağırlıklı görüş ise, naylon 

fatura kullanarak vergi kaçırıldığı yönünde oluşmuştur. 
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Tezimizde, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde sahte 

ve yanıltıcı belge düzenlemek ve kullanmak suçu değişik olasılıklar göz önünde 

bulundurularak suçun tanımı, suçun unsurları, suçun özel görünüm biçimleri ve 

sonuçları yönünden incelenmiştir. Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla Türk Ceza 

Kanunu yönünden özel belgede sahtecilik suçları için geçerli olan genel düzenlemeler 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Tezimizde Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan sahtecilik suçları üç bölümde 

incelenmiştir. Çalışmamızın birinci bölümünde belgede sahtecilik suçlarına konu 

olabilen belge kavramının özel hukuk ve ceza hukuku açısından anlamı, hukuki boyutu 

ve belge çeşitleri, Türk Ceza Kanunu’ndaki belgede sahtecilik suçunun unsurları, suçun 

özel görünüm biçimleri ve suçun sonuçları ve yaptırımlarının neler olduğu ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

İkinci bölümde, Vergi Usul Kanunu’na göre sahte belge düzenleme, sahte 

belge kullanma ve yetkisiz belge basma ve kullanma ayrımı esas alınarak belge 

üzerinden gerçekleştirilen sahtecilik suçunun unsurları, suçun özel görünüm biçimleri 

ve suçun sonuçlarının çerçevesi çizilmiştir. Bu çerçevede özellikle vergi hukukunda 

suçun oluşumuna etkide bulunan unsurlar ayrıntılı olarak ele alınmış, özellikli konulara 

değinilmiş ve uygulamada ortada çıkan hukuki boşluklar ve tartışmalara yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, basında yer alan haberler çerçevesinde günlük yaşam sırasında 

karşılaşılması olası çeşitli durumlar ile özel düzenlemelere değinilmiştir.  

Üçüncü bölümde, Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan sahte belge düzenleme, 

sahte belge kullanma ve yetkisiz belge basma suçlarının yargılama usulü ve suç karşılığı 

öngörülen yaptırımlar ve hapis cezası yaptırımına ilişkin diğer ülke uygulamaları 

incelenmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BELGE KAVRAMI 

1. BELGE KAVRAMI 

1.1. Varaka, Vesika, Evrak, Doküman Kavramları  

Belge - vesika - document - deyimi dilimize evrak olarak alınmıştır. Evrak 

Arapça olup «yaprak - kâğıt yapraklar»anlamına gelmektedir1. 

Eski dilde «belge» kavramı yerine «varaka, vesika, evrak»  kavramları 

kullanılmıştır. Belge kavramı, günümüzde  «doküman»  kavramı ile eş anlamlı olarak 

kullanılmaktadır.  

Varaka-Vesika 

«Varaka» Arapça kökenli bir kelime olup «kağıt, yazılı kağıt» anlamına 

gelmektedir. «Kâğıt» ise Farsça (kâğadh) kökenli bir kelime olup hamur durumuna 

getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey 

sarmaya yarayan kuru, ince «yaprak» olarak tanımlanmıştır. Kâğıt kavramı «belge ve 

doküman» ve «menkul kıymetler borsasında işlem gören tahvil, hisse senedi gibi mali 

değeri olan senet» anlamlarını da içermektedir2. Doküman (Fransızca document) «yazılı 

kağıt, evrak» kelimesinin tekilidir ve yaprak anlamına gelir. 

«Varaka» genel olmasına karşılık, «vesika » statüye ve belli kişiye mahsus 

(yoksulluk belgesi gibi) olarak düzenlenir3. Vesika, varakanın özel bir çeşididir4.  

 

                                                
1 A.Pulat GÖZÜBÜYÜK, “Belgelerde Sahtecilik Cürümleri”, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, No 275,1970, s.126. 
2 http://tr.wiktionary.org/wiki/belge, Erişim: [19.04.2009]. 
3 Vesika ile varakanın farkını ortaya koyabilmek amacıyla, bir kimsenin statüsü hakkında bilgi içeren belgelerin neler 
olduğunun 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 355 nci maddesinde “vesika”dan söz edilmesi ve “vesika”ya örnek 
verilmiş olması gösterilmektedir. Bu bağlamda, vesika, sadece ilgisine verilen bir “belge”dir. 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 339. maddesinde düzenlenen “varaka” ise, belgeden daha geniş anlam ve içeriğe sahiptir. Varaka yazılı 
kağıt, tutanak, “anlamına gelir ve kamu düzeni bakımından daha ağır bir yaptırıma bağlanmıştır.  
4 Türkçe - Türkçe sözlük: İnanılacak sağlam delil. Belge ve Osmanlıca - Türkçe sözlük Bir hâlin, bir hadisenin veya 
bir sözün doğruluğunu gösteren, inandırıcı şey. Belge, sened. http://sozluk.turkcebilgi.com/vesika, Erişim: 
[20.07.2009] 
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Evrak 

Doküman, belge, varaka gibi kavramları da kapsayan «evrak»  bir şahıs 

tarafından yazılan bazı olguları ortaya koyan irade açıklaması olarak tanımlanmaktadır. 

Bu açıklamadan hareketle, bir evraktan söz edebilmek için evrakın yazılı olması, bir 

düzenleyicisinin olması ve bir içeriğinin olması gerekmektedir5. 

1.2. Belge Tanımı 

1.2.1. Genel Olarak 

Belge «bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, 

doküman»,  «üzerinde her türlü bilginin kayıtlı olduğu nesne ya da maddeler», «Bir 

iddianın doğruluğunu gösteren yazı, vesika», «bir olayın ya da gerçeğin doğruluğunu 

gösteren onaylanmış yazı vesika» olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, kağıt, 

parşömen, papirüs, sesli ve görüntülü materyaller, dataların kayıtlı olduğu VCD, DVD, 

hard disk vs. belge olarak sayılabilir. Bir harita, kitap, eski para, pul, kaset, disk bir 

belgenin parçası olabilir6.  

1.2.2. Hukuk Alanında Belge Tanımı 

Hukuk sisteminde belge kavramının tanımı ilk kez Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu Tasarısında7 yapılmıştır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

Tasarısında «belge» bir üst kavram olarak kabul edilmiş ve sınırlayıcı bir tanım yapmak 

yerine, belgenin ne olduğunu belirten bir çerçeve çizilmiştir. Tasarının 203. maddesinde 

belge “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli, yazılı veya basılı metin, senet, 

çizim, plân, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik 

ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

                                                
5 Süleyman Ruhi AYDEMİR, “Evrakta Sahtekarlık Suçları (Yargıtay İçtihatları Doğrultusunda)”, Mevzuat Dergisi, 
Yıl 6, Sayı 69, Eylül 2003, http://www.basarmevzuat.com/dergi/2003-09/a/03.htm, Erişim: [07.04.2009]  
6 http://tr.wiktionary.org/wiki/belge, [19.04.2009]. 
7 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, Başbakanlık tarafından 17.4.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na sunulmuş olup Adalet Komisyonu gündemindedir. TBMM Adalet Komisyonu tasarıyı 15.04.2009 
tarihinde kabul etmiştir.  
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Türk Ceza Kanunu’nda  «belge» kavramı tanımlanmamıştır. Türk Ceza 

Kanunu’nun belgede sahtecilik suçlarını tanımlayan hükümlerinden8 doktrin ve yargı 

içtihatlarında belge tanımı geliştirilmektedir.  

Belgeye nitelik ve hukuki sonuçlar veren unsur ancak bir «kanun hükmü» 

olabilir. Özel hukuk ve kamu hukuku kanunlarıyla, belirli nitelikteki belgelere belli bir 

takım hukuki sonuçlar tanınmıştır9. Özel hukuk veya kamu hukuku kanunlarıyla belli 

bir belgeye hukuki bir değer, bir delil olabilme kuvveti tanınmışsa kamunun söz konusu 

belgeye güven duyması gerekmektedir10. 

Belgede sahtecilik suçunun cezalandırılmasının amacı, özel hukuk veya kamu 

hukuku kanununun birtakım hukuki sonuçlar doğurabileceklerini öngördüğü belgeleri 

her türlü sahtecilik hareketlerine karşı korumak ve belgelerin gerçeklik ve 

doğruluklarına yönelik her türlü davranışı cezalandırmaktır11.  

1.2.2.1. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısında Belge Tanımı 

Hukuk sisteminde belge kavramının tanımı ilk kez Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu Tasarısında12 yapılmıştır. Tasarıdaki belge tanımı uyarınca 

«belge» kavramı ile «senet» kavramının karıştırılmaması mümkün olacaktır. Tasarıda 

belge tanımlanmakla birlikte, senedin «kesin delil» olarak kabulü ve senet için 

                                                
8 TCK Madde Resmi Belge Hükmünde Belgeler başlıklı 210 (1). maddesi “Özel belgede sahtecilik suçunun 
konusunun, emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyatname 
olması halinde, resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” hükmünden emre veya hamile yazılı 
kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil veya vasiyatnamenin özel belge olduğu ancak Türk 
Ceza Kanunu uyarınca resmi belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı sonucuna varılmaktadır.  
9 Seyithan DELİDUMAN, “Medeni Usul Hukukunda Senet ve Senetlerle Yazılı Şekil Arasındaki İlişki”, 
http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/usulhukukunda_senet.htm, Erişim: [07.04.2009] “Medeni usul hukukunda 
yer alan en önemli ispat vasıtalarından biri senetle ispattır. Medeni usul hukukundaki “resmi senet” kavramı ile ceza 
hukukundaki “resmi belge” kavramı aynı değildir. Resmi belge kavramı, ceza hukukunda daha geniştir. Ceza 
hukukunda, emre veya hamile olarak düzenlenen kambiyo senetleriyle emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil 
ve vasiyetname resmi belge hükmündedir (TCK. Madde 210) Ceza hukukundaki bu hüküm usul hukukunda 
uygulanmaz. Örneğin, imzası noterlikçe onaylı olmayan bono (emre muharrer senet) medeni usul hukukunda resmi 
belge değil, adi senettir.  
10 Sahir ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarının Ana Hatları, Tarihçesi ve Müşterek Unsurları, İstanbul: 
İsmail Akgün Matbaası, 1950, s.3. 
11 ERMAN, a.g.m., s.2. 
12 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı, Başbakanlık tarafından 17.4.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’na sunulmuş olup Adalet Komisyonu gündemindedir. 
http://www.barobirlik.org.tr/calisma/duyuru/650.aspx, Erişim: [01.02.2010], TBMM Adalet Komisyonu tasarıyı 
15.04.2009 tarihinde kabul etmiştir. http://www.milligazete.com.tr/haber/hukuk-muhakemeleri-kanunu-tasarisi-
komisyondan-gecti-122635.htm, Erişim: [01.02.2010]. 
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yapılacak bir tanımın bazı sınırlamaları içereceği düşünülerek ortaya çıkacak 

gelişmelere engel olmamak bakımından tanımı yapılmamıştır.  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısının 203. maddesindeki belge 

tanımında13 iki unsur önemlidir. Belge bir «bilgi taşıyıcısıdır». Bununla birlikte, her 

bilgi taşıyıcısı değil, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli olanlar, «yargılama 

hukuku anlamında belge» sayılmıştır. Tanımda belge sayılacak bilgi taşıyıcılarının 

farklı niteliklere sahip olanlarından en tipik olan bir kısmı örnek olarak sayılmıştır 

ancak tüm belgeler tasarıda sayılanlardan ibaret değildir. Sadece yazılı ve basılı 

metinler değil, çizim, kroki gibi yazı dışındaki resim, plân vs. de belge olarak sayılmış, 

ayrıca, görüntüyü anlık ya da hareketli taşıma niteliğine sahip fotoğraf veya film de 

ayrıca belirtilmiştir. Görüntü ya da ses kayıtları bilgi taşımaya elverişli olduğu gibi, 

elektronik ortamdaki veriler de bilgi taşıyabilmektedir. Tasarıda, farklı bilgi taşıyıcıları 

belirtilmek suretiyle bu konudaki gelişmelere olanak tanıyacak bir tanımlama 

yapılmıştır14. 

1.2.2.2. Türk Ceza Kanunu’nda Belge Kavramı 

Türk Ceza Kanunu’nun 204–212. maddeleri arasında kamu güvenine karşı 

işlenen bir suç olarak «resmi belgede sahtecilik» ve «özel belgede sahtecilik» 

düzenlenmiş15 ancak belge tanımına yer verilmemiştir16. Türk Ceza Kanunu’ndaki suç 

tanımından anlaşılacağı üzere belge, belgeyi düzenleyen kişilerin sıfat ve görevlerine 

göre «özel belge» ya da «resmi belge» niteliğinde olmaktadır.  

                                                
13 Tasarıda belgenin tanımı yapılırken hukuk sistemi içinde bütünlüğün korunması ve aynı kavramın farklı şekillerde 
anlaşılmaması için, Bilgi Edinme Kanununun "Tanımlar" başlığını taşıyan 4 üncü maddesinde yer alan belge 
tanımından da yararlanılmıştır. 24/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 09/10/2003 tarih ve 
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 3/d maddesinde d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu 
Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, 
kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri 
taşıyıcılarını, ifade eder. 
14Özgür ERALP, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Bilişim Hukuku ile İlgili Madde ve Gerekçeleri”, Mayıs 
2006, Ankara, http://www.ozgureralp.av.tr/makaleler/humk.htm, Erişim: [04.04.2009] 
15  GÖZÜBÜYÜK, a.g.m., s. 126. 
16 GÖZÜBÜYÜK, a.g.m., s. 130. “Çağdaş Ceza Kanunlarının çoğunda «Belge - document» kavramı, tarif 
edilmemiştir. Ancak bazı kanunlarda, değişik, tariflere tesadüf edilmektedir. 
1 — Polonya 1932 tarihli Ceza Kanununda (m. 91, f. 3), evrak veya belge şöyle tarif edilmiştir : «Bir hakkın, bir 
hukukî münasebetin veya hukukî hükme konu olacak bir hal veya durumun mevcudiyetini ispata yarayacak şey-
belge» dir. 
2 — İsviçre 1937 tarihli Ceza Kanununa (m. 110, f. 5) göre «Hukuki değere sahip bir vakıayı ispata mahsus veya 
ispat için kullanılan bütün yazılar ve böyle bir vakıayı ispat için kullanılan işaretler belge sayılır.» 
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1.2.2.3. Öğretide Belge Tanımı 

Öğretide belge «Nakledilebilen bir vasıta üzerine tespit edilen, belli bir 

kimsenin eseri olan, usuli bir ilişki veya diğer bir hukuki ilişki içerisinde hukuki bir 

iddiaya esas ve dayanak olmaya veya bu iddiayı çürütmeye yahut hukuken önemli bir 

olayı kanıtlamaya yarayan geçerli bir irade açıklaması veya beyanını yahut gerçek 

iddialarını içeren her türlü yazıdır»17 şeklinde tanımlanmıştır.  

Öğretide yer alan bir diğer tanıma göre «Bir irade ürünü olarak ortaya çıkan, 

bir hak veya duruma ilişkin olup bunu ispata yarayan, yürürlükteki hukuk sisteminin 

geçerlilik tanıdığı ve bir sonuca bağladığı yazılı her türlü şey belge kapsamına girer».18  

Öğretide yer alan bir başka tanıma göre ise «Hukuken değeri olan, hüküm ifade 

eden, hakkın doğumuna, hukuki ilişkinin veya olayın kanıtlanmasına yarayan yazıdır»19 

1.2.2.4. Yargı Kararlarında Belge Tanımı 

Yargıtay 6. Ceza Dairesi «hukuki bir hüküm ifade eden, bir hakkın doğmasına 

ve bir olayın kanıtlanmasına yarayan yazı» olarak tanımlamıştır20. 

Yargıtay 6. Ceza Dairesi  «…Sahtecilik suçlarının maddi konusu belgelerdir. 

Belge ise içeriği olan, hak doğurucu, kaldırıcı ve kanıt aracı olan bir yazıdır»21. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu «…hukuki bir sonuç doğurmaya veyahut bir 

durumu belirlemeye veya ispat etmeye yarayan yazılara varaka denilmektedir. 

                                                
17 Sahir ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarında Varaka Mevhumu, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1949, s.3. 
“Varaka, kabili nakil bir vasıta üzerine tesbit edilen, muayyen bir kimsenin eseri olan, usulü bir münasebet veya diğer 
hukuki bir münasebetdahilinde, hukuki bir iddiaya mesnet olmağa veya bu iddiayı çürütmeğe yahut hukuken önemli 
bir hadiseyi ispat etmeğe salih irade izhar veya beyanlarını yahut hakikat iddialarını ihtiva eden her türlü yazıdır.” 
18 M.Süha AKGÜNER, Mahmut SEKDUR, Vergi Hukukunda Naylon Fatura, İstanbul: Tekağaç Eylül Yayıncılık,  
2004, s.2. 
19 Veysel GÜLTAŞ, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Belgelerde ve 
Faturalarda Sahtecilik Suçları, Ankara: Bilge Yayınları, 2008, s. 13. 
20Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 04.07.1963 tarih ve E. 1963/2706, K.1963/3846 sayılı kararı, (Yılmaz HIZLI, Türk Vergi 
Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları, 1984, s. 122, Dipnot 235, Ahmet GÖKCEN, 
“Memur Tarafından İşlenen Resmi Evrakın Aslında Sahtekarlık Suçu”, 
http://www.akader.info/KHUKA/2004_eylul/5.htm, Erişim: [20.05.2009] 
21 09.11.1981 tarih ve E.1981/6282, K. 1981/7084 sayılı karar, Yargıtay Kararları Dergisi, 1982, Cilt 8, Sayı 3, s.431. 
(Sibel CENGİZ, Evrakta Sahtekarlık Suçları, , Birinci Baskı, Ankara: US-A Yayıncılık,2007, s. 8) 
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Varakalar, onları düzenleyen kişilerin sıfat ve görevlerine göre ya hususi veya resmi 

olmaktadır»22. 

1.2.3. Belgede Bulunması Gereken Nitelikler  

Türk Ceza Kanunu’nda «Kamunun güvenine» karşı işlenen bir suç olarak 

sınıflandırılan «Belgelerde sahtecilik suçlarında» belge kavramı sadece «yazı» anlamına 

gelmektedir23. Belli nitelikleri olan «yazı» ancak «belge» sayılabilir. Sahtecilik 

suçlarının maddi konusunu «yazılı belge» oluşturmaktadır. Bu bağlamda, özel belgede 

sahtecilik suçunun tespiti ve failin cezalandırılması bakımından belge kavramının 

tanımı ve hukuki sınırlarının çizilmesi önem taşımaktadır. 

Bir yazının «belge» niteliğini elde edebilmesi için taşınır bir şey üzerine 

yazılmış olması; yazının bireyselliği ve kimliği (yazıdaki irade açıklamasının belli bir 

kişi veya kuruma ait) ve içeriğinin bulunması; kanıt aracı (hukuksal bir olgu/olayı veya 

bir hakkı kanıtlamaya elverişli) olabilmesi; hukuksal bir değer taşıması; gerekir24. 

Belgede irade bildiriminde bulunan veya gerçeği onaylayan kişinin belirlenebilir olması 

yeterlidir25. 

1.2.3.1. Yazılı Olması 

Belge, hukuken hüküm ifade eden ve bir hakkın doğmasına, hukuksal ilişkinin 

veya bir olayın, olgunun kanıtlanmasına yarayan yazıdır26. Belgeden söz edebilmek, 

öncelikle «yazılılık» koşulunun gerçekleşmesine bağlıdır.  

Yazı, irade beyanı ve açıklamasının, bunu saptamaya elverişli araç ve harflerle 

ifade olunması demektir27. Yazının, anlaşılabilir bir içeriğe sahip olması gerekir. 

                                                
22 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 04.05.1987 tarih ve 6–141/256 sayılı kararı. (GÜLTAŞ, a.g.e., s.33.) 
23 ERMAN, a.g.m., s.3. 
24 GÖZÜBÜYÜK, a.g.m., s. 131. 
25 Keskin KAYLAN, “5237 Sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu, İkinci Kitap, Üçüncü Kısım, Dördüncü Bölüm, Kamu 
Güvenine Karşı Suçlar”, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/104.doc, Erişim: [01.02.2010]. 
26  ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarında «Varaka» Mevhumu, s.3.  
27  ERMAN, a.g.m., s.5. 
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Yazının elle, makine ile bilgisayarla benzeri bir araçla yazılması veya basılı olmasında 

bir fark bulunmamaktadır28.  

1.2.3.2. Kanıt Oluşturabilme Niteliği 

Belge kavramı ile «ispat aracı olma»29 kavramı arasında sıkı bir bağlantı vardır. 

Belge, hukuki bir olayı veya bir hakkı ispata elverişli olmalıdır. Belgenin ispata özgü bir 

araç olması şart değildir sadece bir hakkı veya hukuki bir olayı ispata elverişli olması 

yeterlidir30.  

1.2.3.3. Düzenleyicisinin Belli Olması   

Yazıdaki irade bildiriminin belli bir şahıs veya makama ait olması gerekir. 

Ancak, bu kişilerin gerçekten mevcut kişiler olması gerekmez. Bu itibarla, gerçek veya 

hayali, belli bir kişiye izafe edilemeyen yazılı kağıt, belge niteliği taşımaz31.  

Yazının belli bir kişiye veya kişilere izafe edilebilir olması için, kişinin ad ve 

soyadının eksiksiz bir şekilde yazılması ve belgenin bu kişi tarafından imzalanmış 

olması şart olmamakla birlikte bazı belgeler (örneğin poliçe gibi kambiyo senetleri) 

açısından, belge üzerinde kişinin kendi el yazısı ile imzasının atılmış olması gerekir. 
                                                
28ERMAN, a.g.m., s.6. 
29ERMAN, a.g.m., s.2., DELİDUMAN, a.g.m, http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/usulhukukunda_senet.htm, 
Erişim:[07.04.2009] “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasarısının "İspat ve Deliller" başlığının Dördüncü Kısım 
İkinci Bölümünde "senet" yerine "belge ve senet" ibaresine yer verilmiştir. Bu bölüm içinde delil olarak, belge ve 
senet düzenlenmiştir. Tasarıda ilk defa özel hukuk alanında belge kavramı ile senet kavramı birbirinden ayrılmış, 
belge, senet kavramını da içine alacak şekilde bir üst kavram olarak kabul edilmiştir. Belge ile senedin ayrılması hem 
kavramsal hem de hukukî anlamda önemlidir.  
Belge genel anlamda bir bilgiyi taşımaya elverişli ortamı ya da şeyi ifade etmektedir. Her bilgi taşıyıcının delil olarak 
bir değeri olmakla birlikte, o bilginin ne kadar güvenli taşındığı ve kesinliği ile bağlantılı şekilde delil olarak 
kullanılırken farklı kuvvette kabul edilmektedir. Bu sebeple örneğin, altı imzalanmış kağıt üstündeki bir metin, yazı 
veya imzası inkâr edilmedikçe senet olarak «kesin delil» niteliğine sahiptir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan 
elektronik ortamdaki veriler ise doğrudan senet olmamakla birlikte, senet kuvvetindedir. İmzasız sadece içinde belirli 
bilgiyi taşıyan bir kağıt üzerindeki yazı, yazılı delil başlangıcı olarak senet kuvvetinde değildir. 
Senet kesin olarak kullanılan ve kanunun özel bir anlam yüklediği belge türüdür. Ancak, her belge senet olmadığı 
gibi, kanunun senet dışında da delil olarak kabul ettiği belgeler mevcuttur. Örneğin, yazılı delil başlangıcı, niteliği 
itibariyle bir belgedir, ancak kanunda kabul edilen şekliyle senet değildir. Bunun dışında günümüzde elektronik 
ortamda oluşturulan veriler mevcuttur. Elektronik ortamda oluşturulan bu veriler genel anlamda belgedir, ancak senet 
sayılmamaktadır. Gerek 1086 sayılı Kanunda gerekse Tasarıda düzenlenen hükümler arasında elektronik ortamda 
oluşturulan verilerin tamamı değil bir kısmı (güvenli elektronik imza ile oluşturulan veriler) senet hükmünde kabul 
edilmiştir. Dikkat edilirse, bu tür elektronik belgeler dahi teknik anlamda senet değil, senet hükmündedir. 
Ayrıca, belgenin üst kavram olarak kabul edilmiş olması, ilerde meydana gelecek teknik gelişmelere daha kolay ayak 
uydurulmasını ve bu yönde düzenleme yapılmasını mümkün kılacaktır. Herhangi bir veri taşıyıcısı, bugün 
anladığımız anlamda senet ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik verilerden daha kuvvetli bir ikna 
gücüne ve güvenliğe sahipse, onun kesin delil olarak kabulü de kolaylaşacak, bunun için kanunun sisteminin 
bozulması da gerekmeyecektir.” 
30GÖZÜBÜYÜK, a.g.m., s. 131. 
31ERMAN, a.g.m., s. 9. 
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İmza, ilgili kambiyo senedinin zorunlu şekil şartını (kurucu bir unsurunu) 

oluşturmaktadır.  

Bir kişinin düzenlediği belgeye başkasının adını yazması ve belgeyi 

imzalaması durumunda, söz konusu belge sahte bir belgedir. Belge altında adı yazılan 

ve adına imza konulan kişinin, gerçek veya hayali bir kişi olmasının belgenin varlığına 

bir etkisi bulunmamaktadır32. 

1.2.3.4. Hukukî Bir Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması 

Bir belgeden söz edebilmek için, kağıt üzerindeki yazının içeriğinin hukukî bir 

değer taşıması, hukukî bir hüküm ifade etmesi, hukukî bir sonuç doğurmaya elverişli 

olması gerekir33. Yazının hukuki hüküm ifade etmesi ile kastedilen yazının delilini teşkil 

ettiği veya edebildiği olayın hukuk dünyası ile ilgili olması, hukuki bir önemi bulunması 

ve hukuk alanında bir etki meydana getirebilmesidir34. 

Hukuken bir belgede bulunması gereken unsurlardan yoksun olan bir yazı 

hukuki sonuç doğuracak nitelikte35 bulunmadığından sahtecilik suçunun konusunu 

oluşturmaz. Özel hukuk alanında batıl olan bir belge, belgede sahtecilik suçuna konu 

olamaz. Bir belgenin batıl olması, belgenin şekil ve içerik itibariyle hukuken bir belgede 

bulunması gereken unsurlardan yoksun olmasıdır. Batıl belgelerde yapılan gerçeğin 

değiştirilmesi hukuken belge kavramına girmemesi ve belgede sahtecilik suçlarının 

ortak konusu bulunmamasından dolayı belgede sahtecilik sıfatı ile cezalandırılamaz. 

Butlan sebebinin açık ve seçik olması belgede sahteliğin şekline ilişkin bir sorundur. 

                                                
32 Türk Ceza Kanunu 204. Madde Gerekçesi. 
33 Türk Ceza Kanunu 204. Madde Gerekçesi. 
34ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarında “Varaka” Mevhumu, 1949, s.14. 
35Yargıtay 6.C.D., 04.12.2003 tarih ve E:2002/20150, K:2003/9400 sayılı kararı “…Derneklerce düzenlenen kimlik 
kartlarının hukuksal sonuç doğurma yeteneği  bulunmaması, yasal hiçbir geçerliliğinin olmaması nedeniyle sahtecilik 
suçlarına konu oluşturmayacağı…”  
Yargıtay 6.C.D., 16.12.2002 tarih ve E:20674, K:14290 sayılı kararı “Suça konu dekont fotokopileri onaysız olup, bu 
yönüyle suret belge özelliği taşımadığı, hukuki sonuç doğurmaya elverişli olmadıkları ve aldatıcılık yeteneğinin 
bulunmadığı mahkeme kararının hukuksal sonuç doğuracak nitelikte bulunmadığı…” (GÜLTAŞ, a.g.e., s.165.) 
Yargıtay 6.C.D., 16.12.2002 tarih ve E:20674, K:14290 sayılı kararı “Suça konu onaysız fotokopiden oluşan 
mahkeme kararının hukuksal sonuç doğuracak nitelikte bulunmadığı…” (GÜLTAŞ, a.g.e., s.118.) 
Yargıtay 6.C.D., 16.12.1983 tarih ve E:9992, K:8182 sayılı kararı “Sahtecilik suçunun oluşabilmesi için sahte 
belgenin usulüne uygun bir biçimde düzenlenmesi, hukuki sonuç doğurmaya elverişli olması gerekmektedir. 
…imzasının mevcut olup olmadığının araştırılması, imzasının bulunmaması halinde belgenin hukuken geçersiz 
olduğunun ve bu nedenle sahtecilik suçunun kanuni unsurunun olmadığının kabulü gerekirken eksik inceleme ve 
soruşturmaya dayanılarak hükümlülük kararı verilmesi, yasaya aykırıdır.” (GÜLTAŞ, a.g.e., s.106.) 
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Butlan sebebinin açık ve seçik olması şartı (geçerli bir belgede yapılan sahteliğin 

kolaylıkla anlaşılıp anlaşılamaması) sahtecilik fiilinin istenen sonucu gerçekleştirmeye 

elverişli olup olmamasına yani teşebbüs sorununa ilişkin bulunur36. 

1.2.3.5. Hukuki Geçerlilik  

Belge, biçim bakımından sakatlık göstermesi durumunda ya da içerik 

bakımından sakat ve temelsiz sayılarak hükümsüz kabul edilebilir. Belge hukuki niteliği 

itibariyle tamamen sonuç doğuramaz durumda sakat doğabilir. Belgenin sakatlığı, 

belgeyi tamamen geçersiz kılacak nitelikte ise o belge üzerinde sahtecilik suçu 

işlenemez. Buna karşılık nisbi bir sakatlık durumunda, belgenin geçersiz kılınıncaya 

kadar hüküm ifade etmesi durumunda, bu belge üzerinde sahtecilik suçu işlenebilir37. 

1.2.4. Belgede Asıl, Suret, Nüsha ve Örnek Kavramları 

Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahteciliği düzenleyen 204–212. maddelerinde 

asıl ve suret ayrımına yer verilmemiştir38. Türk Ceza Kanunu’nda belgelerin aslı veya 

suretinde sahtecilik halinde uygulanacak ceza yönünden ayrım ortadan kalkmıştır. 

Bununla birlikte öğretide belgenin aslı-sureti kavramlarının ilke olarak varlıklarını 

sürdürmeye devam ettirdikleri ileri sürülmekte ve Türk Ceza Kanunu’nda belgelerin aslı 

veya suretinde sahtecilik halinde uygulanacak hapis cezasının alt ve üst sınırları 

arasında değerlendirme yapılarak temel cezanın belirleneceği ifade edilmektedir39.  

Türk Ceza Kanunu’nda açıkça düzenlenmeyen bir hususun ilke olarak devam 

etmesi kanunilik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Sahteciliğin asıl veya suret üzerinde 

işlenmesi Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesinde belirtilen suça temel ceza 

belirlenirken göz önüne alınacak ilkeler çerçevesinde değerlendirilebilecek bir durum 

değildir40. 

                                                
36ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, 3.Bası, İstanbul: Sulhi Garan Matbaası, 1970, s.315–316, ERMAN, Evrakta 
Sahtekarlık Suçlarında “Varaka” Mevhumu, 1949, s. 19–31. 
37Erol ÇETİN, İsmail MALKOÇ, Uygulamada Sahtekarlık Suçları, Bilgisayar Suçları, Tebligat Suçları ve İlgili 
Mevzuat, Ankara: Adalet Yayınevi, 1995, s. 134–135. 
38Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahteciliği düzenleyen 204–212. maddelerinde asıl suret ayrımı düzenlenmemiştir. 
Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) fıkrasında “belgelerin asıl veya suretlerini sahte olarak düzenlemek” 
ibaresi yer almaktadır. 
39 CENGİZ, a.g.e., s.30. 
40 CENGİZ, a.g.e., s.31. 
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1.2.4.1. Asıl 

Belgenin aslı, doğrudan doğruya resmi memur veya belge düzenlemeye yetkili 

olan kişi tarafından ilk olarak meydana getirilen nüshalardır41. Belgenin aslı tek 

olabileceği gibi birden çok da olabilir42. Bir belge ilk başta düzenlenirken (bilgisayar 

veya matbaada baskı makinesiyle) birden fazla düzenlenebilir.  

1.2.4.2. Nüsha (Örnek) 

Nüsha, suretten farklıdır. Nüsha, birden çok olarak meydana getirilen belge 

asıllarından bir tanesidir. İkinci nüsha, belgenin aslı sayılır. Asıl nüsha düzenlenirken 

çıkarılan kopyalar asılmış gibi düzenlenir ve tasdik işlemine tabi tutulur. Örneğin noter 

tarafından re’sen düzenlenen belgenin bir nüshası noterde kalır, diğeri talep edene 

verilir. Bu durumda hem noterde kalan hem de talep edene verilen asıl belge 

niteliğindedir. 

1.2.4.3. Suret 

Suret, yetkili memur tarafından meydana getirilen, aslına uygunluğu yetkili 

memur tarafından onaylanmış olan, aslı mevcut ve saklı olan bir belgedir43. Asıl belge 

yazılırken kopya kağıdı kullanılarak çıkarılan ve imzalanan ilk suretler asıl sayılır.  

1.3. Belge Türleri 

1.3.1.Türk Ceza Kanunu’nda Resmi Belge ve Özel Belge Ayrımı 

Türk Ceza Kanunu’nda, sahtecilik halinde verilecek ceza bakımından resmi 

belge ve özel belge ayrımı önemlidir. Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesi  uyarınca, 

                                                
41  ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s.163.  
42  ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s.163. 
43 Yargıtay 6.C. D., 18.04.1989 tarih ve 89/02620 sayılı kararı “onaylı olmayan fotokopi (suret) belge niteliğinde 
değildir”  
Yargıtay 6.C. D., 13.05.1992 tarih ve  2265/3903 sayılı kararı  “…suç konusu belgelerin sanık tarafından bankaya 
faksla geçildiği veya fotokopi olduklarının anlaşılması karşısında bu belgelerin asıllarının ayrıca bankaya verilip 
verilmediği, fotokopinin onaylı olup olmadığı hususları araştırılıp ve bu belgelerle işlem yapmanın mutad olup 
olmadığı da saptandıktan sonra, sanığın eyleminin; bankada belgelerin asıllarının bulunmaması halinde fotokopiler 
onaysız ise T.C.Y’nın 345., onaylı ise 342/3. maddesinde yazılı suçu oluşturup oluşturmayacağının tartışılması 
gerektiğinin düşünülmemesi” (Kubilay TAŞDEMİR, Ramazan ÖZKEPİR, Uygulamada-Öğretide Belgelerde 
Sahtecilik, Mala Karşı Suçlar ve Bilişim Alanında Suçlar, Açıklamalı İçtihatlı, Ankara: Adil Yayınevi, 1988, 
s.194.) 
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resmi belgede sahtecilik suçu, kamu idaresine olan güven daha fazla sarsıldığı için, daha 

ağır yaptırımlara bağlanmıştır44. Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinin üçüncü 

fıkrasında, sahteliği kanıtlanmadıkça geçerli olan resmi belgelerdeki sahtecilik için 

diğer resmi belgelerden daha ağır ceza öngörülmüştür.  

Türk Ceza Kanunu’nda belgelerde sahtecilik suçu bakımından belgenin ispat 

gücüne (delil değeri) ve belgeler üzerinde işlenecek sahteciliğin kamu idaresine olan 

güveni veya kamunun güvenini sarsma derecesine göre resmi belge ve özel belge olmak 

üzere şekilleri kabul edilmiştir45.  

1.3.1.1. Resmi Belge  

Resmi belge, kamu görevlisi veya hukuken yetkili kılınanlar tarafından46 kanun 

hükmü uyarınca yerine getirdiği görev gereği olarak düzenlenen belgedir47. Belgeyi 

düzenlemek kamu görevlisinin görevi içinde bulunmalı ve belge kanunda öngörülen 

usul, biçim ve işlemlere uygun düzenlenmiş olmalıdır.  

Kanıtlama gücü bakımından resmi belgeler iki gruba ayrılmaktadır. Resmi 

belgelerin hukuki değer ve niteliklerinin bir kanun hükmü ile açıkça belli edilmiş olması 

gerekmektedir. Özel hukuk ve kamu hukuku alanında resmi belgelerin hukuki değer ve 

nitelikleri, bazı hallerde bir kanun hükmü ile belli edilmekte ya da ayrıca bir hüküm 

bulunmamaktadır. Kanunda «sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olacağı» şeklinde 

                                                
44 TCK Madde 204. Resmî belgede sahtecilik  
 (1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya 
sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmî bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi 
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmî belgeyi kullanan 
kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(3) Resmî belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması hâlinde, 
verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 
TCK Madde 207. Özel belgede sahtecilik  
(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve 
kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   
(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.  
45 GÖZÜBÜYÜK, a.g.m., s. 132. 
46 Belge, belgeyi düzenleyen kişinin sıfat ve görevi ölçüt alınarak, tamamen kamu görevlisi tarafından düzenlenen 
belgeler (diploma, mahkeme kararları, sürücü belgesi, pasaport), kamu görevlisinin katılımı olmadan özel hukuk 
kişileri tarafından düzenlenen belgeler (kira sözleşmesi) ve kısmen kamu görevlisi kısmen de kamu görevlisi olmayan 
kişiler tarafından düzenlenen karma nitelikte belgeler (noterler tarafından onaylama şeklinde düzenlenen senetler) 
olarak sınıflandırılabilir. Karma nitelikte olan belgelerde, suç vasfının sahtecilik yapılan yere göre tayini ve tespiti 
gerekir. Belgenin içeriğinde yapılan tahrifat  ile belgenin onaylanan kısmında yapılan tahrifat farklı vasıftadır.  
47Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, Murat ÖNOK, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2006, 
s.566.  “bir kamu görevlisi tarafından görevinin gereği olarak ve kanunun öngördüğü usul ve esaslara uygun biçimde 
düzenlenen yazı” şeklinde tanımlamışlardır.  
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açık bir hüküm bulunan belgeler kesin delil olarak kabul edilmektedir. Kanunda ayrıca 

«sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olacağı» şeklinde açık bir hüküm bulunmayan 

durumlarda kural olarak resmi belge «aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli belge» olarak 

kabul edilmektedir48. 

1.3.1.1.1.Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli 

Olan Resmi Belgeler 

Sahteliği kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgelerin özel hukuk ve 

kamu hukuku kanunlarında açıkça gösterilmiş bulunmaları gerekmektedir. Kanun 

hükmü gereği sahteliği kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgeler, kanıtlama gücü 

bakımından en üst derecede bulunan ve ayrıcalıklı kanıtlama gücüne sahip olan 

belgelerdir. Ceza bakımından kanun koyucu sahteliği kanıtlanıncaya kadar geçerli bir 

resmi belgede işlenen sahtecilik suçlarına daha ağır bir ceza yaptırımı öngörmüş 

bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinin 3. fıkrasında sahteliği 

kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi belgelerde gerçekleştirilen sahtecilik suçlarında, 

cezanın yarısı oranında arttırılarak uygulanması öngörülmüştür. 

Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki resmi belgeler, 

kural olarak sahteliği kanıtlanıncaya kadar geçerli olan belgelerdir. Kanunlarda açıkça 

gösterilmiş sahteliği kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgeler aşağıdaki gibidir;  

1-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 295. maddesi gereğince (davacı ve 

davalısı bulunan, hasımlı) mahkeme ilamları: Mahkeme ilamları, yargılama sonunda 

verilen ve davayı esasından sonuçlandıran kararlardır. Bir başka deyişle, davanın esası 

hakkında verilen son karardır. Bu kararla dava sonuçlanmış olmakta ve tarafları 

                                                
48 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 04.05.1987 tarih ve 6–141/256 sayılı kararı, “…Bu itibarla, hukuki bir sonuç 
doğurmaya veya durumu belli etmeye veya isbata yarayan resmi belgelerin hukuki değer ve niteliklerinin belli bir 
kanun hükmü ile açıkça belli edilmiş olması gerekmektedir.  

Yürürlükteki mevzuatta resmi belgelerin hukuki değer ve nitelikleri belli hallerde, ya bir kanun hükmü ile 
belli edilmekte veyahut ayrıca bir hüküm sevk edilmemektedir. Açık bir hüküm sevk edilmiş bulunan hallerde, kanun 
koyucu resmi varakaları iki grupta mütalaa ederek, bunların bir bölümünü “sahteliği sabit oluncaya kadar” ve diğer 
bir bölümünü de “hilafı sabit oluncaya kadar” muteber diye tanımlamaktadır.   

Bu nedenle, kanunda ayrıca açıklama yapılamayan hallerde resmi varakaları, genel kural olarak hilafı sabit 
oluncaya kadar saymak zorunluluğu vardır. Zira, ceza bakımından kanun koyucu sahteliği sabit oluncaya kadar 
muteber evrakta işlenen sahtecilik eylemlerine daha ağır ceza müeyyidesi koymuş bulunmaktadır…”(TAŞDEMİR, 
ÖZKEPİR, a.g.e., s.33.) 
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bağlamaktadır. Kesin bir karar niteliğinde olmayan kararlar (yürütmenin durdurulması 

kararı gibi) sahteliği kanıtlanmadıkça geçerli olan resmi bir belge niteliğinde değildir.  

2-Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 222. maddesi uyarınca duruşma tutanakları,49 

3-İcra ve İflas Kanunu’nun 38. maddesinde açıklanan ilam niteliğini taşıyan 

belgeler50,  

4-Noterlik Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca noterlerce düzenlenen belgeler,51 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 295. maddesinin ifadesinden sahteliğin 

ilâmlardan başka sadece «düzenleme biçimindeki noter senetleri52» hakkında söz 

konusu olabileceği,53 düzenleme biçimindeki noter senetlerinin bütün kısımlarının 

sahtelik iddiasının konusu olabileceği, «onaylama biçimindeki noter senetlerinin» ise 

sahtelik iddiası kapsamının dışında kaldığı anlaşılmaktadır54. 

                                                
49 04.12.2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 222. Duruşma Tutanağının İspat Gücü 
“Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla 
ispat olunabilir. Tutanağa karşı ancak sahtecilik iddiası yöneltilebilir.” 
50 İcra ve İflas Kanunu Madde 38 - İlam Mahiyetini Haiz Vesikalar: Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve 
para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki 
kefaletler, ilam hükmündedir.”   
515.2.1972 gün ve 14090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18.1.1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu 
“Noterlik İşlemlerinin Hükümleri” başlıklı 82. maddesi “Bu kanun hükümlerine göre belgelendirilen işlemler resmi 
sayılır. 
Noterler tarafından bu kısmın ikinci bölümünün hükümlerine göre düzenlenmiş olan hukuki işlemler, sahteliği sabit 
oluncaya kadar geçerlidir.  
Bu kısmın üçüncü bölümü hükümlerine göre noter tarafından yapılan imza onaylaması, onaylanan imzanın ilgiliye ait 
oluşunu belgelendirme niteliğinde bulunup, hukuki işlemlerin içindekileri kapsamaz. Bu işlemlerde imza ve tarih, 
sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir.  
İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri dışında kalan noterlik işlemleri aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.” 
52 Noterlik Kanunu “Düzenleme Şeklinde Yapılması Zorunlu İşlemler”  başlıklı89. Maddesi: “Niteliği bakımından 
tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, 
gayrimenkul satış va’di, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve 
diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre düzenlenir.” 
53Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 04.05.1987 tarih ve 6–141/256 sayılı kararı “…Örnek vermek gerekirse; 
H.U.M.K’nun 295. maddesinde mahkeme ilamları ile noterlerce re’sen tanzim olunan senetler sahtelikleri sabit 
oluncaya kadar kesin delil sayılmıştır…” (GÜLTAŞ, A.G.E., S.33.) 
54Seyithan DELİDUMAN, “Noter İşlemlerinde Sahtelik”, http://archiv.jura.uni-saarland.de/turkish/SDeliduman.html, 
Erişim: [10.06.2009] “HUMK 295. maddesinin yapmış olduğu ayrım yerinde fakat eksiktir. Sahtelik iddiasının 
konusu düzenleme biçimindeki noter senetleri olabileceği gibi onaylama biçimindeki noter senetleri de olabilir. 
Öncelikle, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan resmi belgeler HUMK m. 295, I c. 1’de belirtildiği gibi ilâmlar 
ve düzenleme biçimindeki noter senetleri ile sınırlı değildir. HUMK m. 295, I c. 1’de ifade edildiği gibi sahtelik 
iddiası, ilâmlar ve düzenleme biçimindeki noter senetleri ile sınırlı değildir. Bu tespiti yapmamızın sebebi, onaylama 
biçimindeki noter senetlerinde de noterin iştirak ettiği kısımların sahtelik iddiasının konusunu teşkil edebileceğidir.”  
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5-Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 178. 

maddesi gereğince seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklar55. 

1.3.1.1.2. Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olan Resmi Belgeler 

Kanunlarda açık olarak sahteliği kanıtlanıncaya kadar geçerli olan belge olarak 

belirtilen belgeler dışında kalan resmi belgeler aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan 

resmi belgelerdir. Sahteliği kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belge kapsamına 

girmeyen bütün resmi belgeler, aksi kanıtlanıncaya kadar delil teşkil ederler56. «Aksini 

ispat», asıl ispat konusunu oluşturan olayın ispat edilmiş sayılmasından sonra karşı 

tarafın, o olayın aksini, yani o olayın gerçekleşmemiş olduğunu veya asıl ispatın konusu 

olumsuz bir olay ise gerçekleşmiş olduğunu ispata çalışmasıdır57. 

1.3.1.2. Resmi Belge Hükmünde Belgeler  

1.3.1.2.1. Kambiyo Senedi veya Emtiayı Temsil Eden Belge, Hisse Senedi, 

Tahvil ve Vasiyetname 

Türk Ceza Kanunu’nun «Resmi Belge Hükmünde Belgeler» başlıklı 210. 

maddesinin birinci fıkrasında özel belge olan kambiyo senedi58 veya emtiayı temsil eden 

belge59, hisse senedi, tahvil ve vasiyetnamede sahtecilik yapılması durumunda, daha 

ciddî bir şekilde korumak amacına yönelik olarak resmî belgede sahtecilik suçuna 

ilişkin hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 210. 

maddesinde sayılan özel belgelerde sahtecilik yapılması durumunda resmi belgede 

sahtecilik suçuna ilişkin hükümler bir bütün olarak uygulanır.  

Türk Ceza Kanunu’nda ticari işlemleri kolaylaştırmak ve ticaret alanında 

güven duygusunu yerleştirmek amacıyla bazı ticari senetler resmi belgeye eşit 

                                                
55 26.4.1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 02.5.1961 tarih 
ve 10796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/Kanunlar/298.htm, Madde 178- 
Tutanakların Delil Kıymeti: Bu Kanunda yazılı suçlardan ağır cezayı gerektirenlerin gayrısında kurullarca tanzim 
edilen tutanaklar sahtelikleri sabit oluncaya kadar muteberdir.    
56 ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s. 161, ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.381. 
57 Serdar NART, “Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 
9, Sayı: 1, 2007, s. 207–232, http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/Dergimiz9–1/snart.pdf, Erişim: [10.05.2009] 
58Türk Ticaret Kanunu Madde Bono 688-691 Çek Madde 692-735, Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdullah Çetin 
OĞUZOĞLU, Özkan OĞUZOĞLU, Açıklamalı - İçtihatlı Bono Ve Çek Sorunları, 8. Baskı, İstanbul: Beta Basım 
A.Ş.,  Mayıs 2003, s. 1-373. 
59 Türk Ticaret Kanunu  Madde 1097 Konşimento ve Türk Ticaret Kanunu  Madde 774 Makbuz ve Rehin Senedi. 
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sayılmıştır. Resmi belgeye eşit sayılan belgelerde yapılan sahteciliğin resmi belgede 

yapılmış sahtecilik sayılabilmesi için, kambiyo senedinin Türk Ticaret Kanunu’nda 

öngörülen bütün unsurları taşıması gerekir. Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen yasal 

unsurları taşımayan bir kambiyo senedinde sahtecilik yapılması halinde, fiil özel 

belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır60. 

Türk Ceza Kanunu’nda ticarî yaşamda önemli bir yer tutan ve basit bir ciro ile 

veya tedavül eden bazı belgelerde sahtecilik yapılması durumunda resmi belgede 

sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanması bu belgeleri daha ciddî bir şekilde 

korumak amacına yöneliktir61.  

Kambiyo senedi veya emtiayı temsil eden belgenin, imzalı ve boş olarak faile 

tevdi edilmesi ve failin belgeyi tevdi amacından farklı bir şekilde doldurması 

durumunda tevdi edilen kağıt, imzalı ve fakat boş olarak verildiği için, henüz belge 

niteliğini kazanmamış olduğundan açığa atılan imzanın, kötüye kullanılmasına ilişkin 

yaptırım uygulanacaktır62.  

Türk Ceza Kanunu’nda sahtecilik fiillerinin geniş ölçüde gerçekleştirilmesi ve 

bu nedenle güvenin zarara uğraması nedeni ile her türlü tahviller de özel koruma altına 

alınmıştır. 

Türk Ceza Kanunu’nda ayrıca «el yazısı vasiyetnamelerde» gerçekleştirilen 

sahtecilik dolayısıyla, resmî belgede sahtecilik hükümlerinin uygulanacağı 

açıklanmıştır. Burada söz konusu olan vasiyetname, noter huzurunda yapılmamış 

olanlardır. Noterin, talep üzerine düzenlediği vasiyetname bir resmî belge olduğundan 

bu madde kapsamında zikredilmesine gerek yoktur. Burada geçen vasiyetname, ölen 

kişinin meydana getirdiği el yazısı ile yapılmış veya onun beyanı üzerine özel kişilerce 

saptanmış vasiyetnamelerdir63. 

                                                
60 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 09.03.1992 tarih ve 6–52/76 sayılı kararı.  (TAŞDEMİR, ÖZKEPİR, a.g.e., s.165.) 
61 TCK 210. Madde Gerekçesi. 
62 TCK 210. Madde Gerekçesi. 
63 TCK 210. Madde Gerekçesi. 
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1.3.1.2.2. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire Veya Diğer Sağlık 

Mesleği Mensubu Kişilerin, Görevlerinin Gereği Olarak Düzenlenen Belgeler 

Türk Ceza Kanunu’nun 210. maddesinin ikinci fıkrasında, kamu görevlisi 

sıfatıyla çalışmasalar bile, tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık 

mesleği mensubu kişilerin,64 görevlerinin gereği olarak gerçeğe aykırı belge 

düzenlemesi ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen 

belgenin kişiye haksız bir menfaat sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir 

sonuç doğurucu nitelik taşıması hâlinde, resmî belgede sahtecilik hükümlerine göre ceza 

hükmolunacaktır.  

1.3.1.3. Özel Belge 

Özel belge kamu görevlisinin görevi nedeniyle düzenledikleri dışında kalan, 

resmi belgeden sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmiş olmayan, ancak; 

doğrudan hukuken hüküm, sonuç meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya 

kanıtlanmasına yarayan yazıdır65.  

Özel belge olarak nitelendirmede esas alınan ölçüt belgenin özel bir kişi 

tarafından düzenlenmiş olması değil, belgenin kamu görevinin yapıldığı sırada ve kamu 

görevi nedeniyle düzenlenmemiş olmasıdır. Özel belgenin kanuni şekilde 

düzenlenmemiş olması belgenin niteliğini değiştirmez. Özel belgenin konusunun 

hukuka uygun olması gerekmektedir. Gerçekte, konusu hukuka, ahlaka ve adaba aykırı 

hukuki işlemler geçerli değildir. Bu itibarla hukuki değeri olmayan bir yazı belge 

niteliğini taşımaz.  

                                                
64 Belgenin niteliğine bağlı olarak farklı suçlar ortaya çıkmaktadır. Doktorlar bakımından belgede sahtecilik suçu 
genellikle reçete, rapor veya tedavi belgelerinin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi durumunda resmi belgede sahtecilik suçu ortaya çıkar. Serbest meslek makbuzu 
ise vergi kanunları uyarınca düzenlenme zorunluluğu bulunan bir belgedir.  
65 Keskin KAYLAN, Belgelerde Sahtecilik Suçları, Türk Ceza Kanunu Reformu II, Ankara: Barolar Birliği 
Yayını 71, 2004, s.173 ( Aktaran Muzaffer HATİPOĞLU, Ali PARLAR, Özel Ceza Yasaları Uygulamalarında 
Ekonomik ve Ticari Suçlar Açıklamalar-Kararlar, Ankara: Turan Kitabevi, Ocak 2005, a.g.e., s. 3092) 
Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 13.03.2006 tarih ve E:2004/2585, K:2006/3001 sayılı kararında “Kira Sözleşmesi” 
(GÜLTAŞ, a.g.e., s.156), Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 14.02.2005 tarih ve E:13473, K:2096 sayılı kararında “Sigortalı 
İşe İlk Giriş Bildirgesi” ” (GÜLTAŞ, a.g.e., s.161), Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 18.03.2004 tarih ve E:21093, K:3095 
sayılı kararında “Kredili Perakende Satışlar Borç Senedi” (GÜLTAŞ, a.g.e., s.163), Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 
02.10.2003 tarih ve E:16656, K:6293 sayılı kararında “Emisyon Ölçüm Pulu” (GÜLTAŞ, a.g.e., s.165-166) özel 
belge örnekleridir. 
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Hukuki sonuç doğurması bakımından bir hakkı kanıtlamasa bile belirli bir olayı 

kanıtlamaya yarayan mektuplar özel belgelerdendir66. Bu bağlamda, senetler gibi yazılı 

delil başlangıcı olan belgeler, bir hakkın kanıtı olmasa bile, belli bir olayı kanıtlamaya 

yarayan yazılar (mektuplar gibi) özel belgelerdendir.  

1.3.2. Vergi Usul Kanunu’nda Belge Kavramı 

Vergi uygulaması defter ve belge düzeni üzerine kuruludur. Kayıtların 

belgelendirilmesi bakımından ispat ve delil sistemi belge düzenine dayalıdır67. Vergi 

hukukunda «kayıt sistemi» vergi yükümlüsü bakımından vergi ile ilgili servet, sermaye 

ve hesap durumunu, vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit etme ve vergi ile 

ilgili işlemleri belirleme amacına hizmet eder. Vergi idaresi açısından «kayıt sistemi» 

vergi yükümlüsünün vergi karşısındaki durumunu kontrol etme ve inceleme, yükümlü 

kayıt ve hesapları yardımıyla üçüncü kişilerin vergi karşısındaki durumunu kontrol etme 

ve inceleme amacına hizmet etmektedir.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulan defterlerde yer alan ve üçüncü 

şahıslarla olan ilişki ve işlemlerle ilgili bulunan kayıtların belgelerle kanıtlanması 

zorunludur. Üçüncü kişilerle yapılan işlemlerin uygun belgelerle kanıtlanması yanında 

işletme içi işlemlerin de belgeye bağlanması gerekmektedir. Vergi yükümlüsü 

yönünden belgeler, vergilendirme işlemine esas alınan beyanın doğruluğunu kanıtlayan 

bir araçtır. Buna karşılık vergi idaresi bakımından belgeler, vergi denetiminin aracını 

oluşturur.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda «belge» kavramının tanımı yapılmamış 

ancak  «Mükelleflerin Ödevleri» başlıklı İkinci Kitabının «Vesikalar» alt başlıklı 

Üçüncü Kısmında kullanılması zorunlu bulunan belgelere ayrıntılı olarak yer 

verilmiştir. Bu bağlamda, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan «belge»68 

                                                
66 ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s. 130. 
67 Billur YALTI, Vergi Yükümlüsünün Hakları, 1. Bası, İstanbul: Beta Basım A.Ş., Eylül 2006, s.140. 
68Vergi Usul Kanunu’nda Vesika, Evrak ve Belge kavramları kullanılmaktadır. Madde 30/4 Re’sen Vergi Tarhı 
başlıklı maddesi, “Defter Kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar”,  Madde 242 Diğer Vesikalar, Madde 253 Defter ve 
Vesikaları Muhafaza,  Madde 241 Muhabere Evrakı, Madde 29 İkmalen Vergi Tarhı başlıklı maddesi “defter, kayıt 
ve belgelere”, Mükerrer Madde 242 Elektronik Ortamdaki Kayıtlar ve Elektronik Cihazla Belge Düzenleme, Madde 
256 Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti başlıkta “belge” kavramı kullanılmıştır. Mükerrer 
Madde 257 ve Madde 359 ise madde içeriğinde “belge” kavramı kullanılmıştır.  
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kavramı Vergi Usul Kanunu’nun 227 ve müteakip maddelerindeki «vesika»  kavramına 

karşılık olarak kullanılmaktadır69.  

Vergi uygulamasında belgelerin vergi yükümlüsünün kendi iç ilişkisinde 

düzenlenen «iç belgeler» ve ilişkide bulunduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen 

«dış belgeler» şeklinde ayırımı yapılabilmektedir70. Kayıt düzenini sağlamak üzere 

mahsup fişi, tediye ve tahsil makbuzları gibi belgeler işlemlerin belirli bir sistem içinde 

muhasebeleştirilmesi veya düzeltme yapılması için kullanılmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nda kullanılması zorunlu kılınan belgeler gelir unsurları ve 

faaliyet alanının özelliği esas alınarak; fatura (VUK.m.229–232), sevk irsaliyesi, 

perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş 

ve yolcu taşıma biletleri) (VUK.m.233), gider pusulası (VUK.m.234), müstahsil 

makbuzu (VUK.m.235), serbest meslek makbuzu (VUK.m.236–237), ücret bordrosu 

(VUK.m.238–239), taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler (taşıma irsaliyeleri, yolcu 

listeleri, günlük müşteri listeleri) muhabere evrakı, bono, poliçe, çek, senet, diğer 

vesikalar (mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamı, ihbarname, karar 

örneği, vergi makbuzu) (VUK.m.240–242), elektronik ortamlarda düzenlenen belgeler 

(ödeme kaydedici cihaz fişi vb) (VUK. m.mük.242) olarak sayılmıştır.  

Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan belgelerin dışında ayrıca Vergi Usul 

Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesi ile ek belgeler düzenlenmesi konusunda Maliye 

Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde teknik gelişmelere ve ortaya çıkan 

gereksinimlere göre düzenlenmesi ve kullanılması zorunlu bulunan yeni belge türleri 

belirlenmesi söz konusu olmaktadır71. 

                                                
69Adnan ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçuna Konu Olabilecek Kayıt ve Belgeler”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 8, Sayı 91, 
Temmuz 2000, s.222. 
70Hanifi AYBOĞA, “İşletmelerde Muhasebe Hukuku Belge ve Organizasyonu”, 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/56MaliCozum/56%20HAN%C4%B0F%C4%B0%20AYBO%C4%9E
A.doc, Murat CEYHAN, “Muhasebe Biliminde Belge”, 29 Şubat 2004, 
http://www.alomaliye.com/murat_ceyhan_belge.htm,  Erişim: [19.03.2009].  
71 Özel kanunlarda (Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu) faaliyet gösterilen 
sektörün özelliğine uygun olarak defterlerin ve belgelerin düzenlenmesine ait hükümler ve düzenlenmesi gereken 
belgelere ilişkin düzenlemeler konusunda muhtelif kamu idarelerine düzenleme yapma yetkisi tanıyan hükümler yer 
almaktadır. Bunun sonucunda bazı durumlarda aynı amaca hizmet eden birden fazla belge düzenlemek zorunda 
kalınmaktadır. Belgelerin düzenlenmesini zorunlu kılan diğer mevzuata paralel düzenlemeler yapılmaktadır.  
22 Ocak 1997 tarih ve 22885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 253) 
“Maden sevkiyatlarında, Maden Kanununa göre düzenlenen maden sevk fişi, uluslararası taşımacılıkta kullanılan 
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1.3.2.1. Vergi Usul Kanunu’nda Tanımı Yapılan Belgeler 

Vergi Usul Kanunu’nda tanımı yapılan belgeler fatura, sevk irsaliyesi, 

perakende satış vesikaları, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, 

ücretlilere ait kayıt ve vesikalar, diğer evrak ve vesikalar olarak kabul edilen taşıma 

irsaliyeleri, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri olarak yer almaktadır72. 

1.3.2.1.1. Fatura 

Türk Ticaret Kanunu’nun 23. madde 1. fıkra hükmü uyarına “Ticarî işletmesi 

icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin 

etmiş olan tacirden, diğer taraf kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise 

bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.” Türk Ticaret Kanunu’nun 23. madde 

hükmü tacirler arasındaki bir hukukî işlemi düzenlemekte ve bunun verilmesini fatura 

alanın iradesine bırakmaktadır. Türk Ticaret Kanunu faturanın düzenlenmemesini, eksik 

düzenlenmesini ya da içeriği itibarıyla sahte düzenlenmesini bir yaptırıma 

bağlamamıştır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 82 ve 86. madde hükümleri73, defterlerin kanuna 

uygun tutulmaması halinde defterlerin ispat kuvveti kalmayacağını hükme 

                                                                                                                                          
hamule senedi, konşimento gibi belgeler, gümrük girişi sırasında Gümrük İdarelerince düzenlenip verilen resmi 
belgeler, Orman İdarelerince düzenlenen nakliye teskereleri ve buna benzer belgeler, alınan ürünün alıcı veya satıcı 
tarafından taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın sevk irsaliyesi olarak kabul edilecek ve satın aldığı malı kendi 
araçlarıyla taşıyan veya bir nakliyeciye taşıttıranlardan ayrıca sevk irsaliyesi düzenlemesi istenmeyecektir. Ancak, 
yukarıda sayılan kurumlardan satın alınan ve bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle sevk edilen emtianın 
mükellefin iş yerine gelmesinden sonraki taşıma işlemlerinde, sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıma sırasında taşıtta 
bulundurulması zorunludur.”  
Danıştay 4. Dairesi, , 05.04.2005 tarih ve Esas No: 2004/1969, Karar No: 2005/539 sayılı kararı “Uygunluk Belgesi: 
özellikle sınır ticareti kapsamında Türkiye’ye ithal edilen mallar için ilgili gümrükçe düzenlenen belgedir.” 1998/5 
sayılı İç Genelge ile fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmiştir. (Mehmet Ali ÖZYER, Açıklama ve 
Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 4. Baskı, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Mart 2008, s. 306, Gürol 
ÜREL, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 2. Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 2007, s. 150.) 
72 Belgeler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. ÖZYER, a.g.e., s.367–446, Yılmaz ÖZER, A.Abdullah DOĞAN, M. 
Nadir ARICA, Vergi Hukukunda Belgeler, Ankara: Şafak Matbaacılık Ltd. Şti, 1996, s.21–320, Gürol ÜREL, 
a.g.e.,Otuz Birinci Bölüm, Kayıtların Tevsiki ve Vesikalara İlişkin Esaslar, s.359–419, Otuz İkinci Bölüm Muhafaza 
ve İbraz, s. 423–440. 
73 Oğuz Kürşat ÜNAL, Fatura ve İspat Kuvveti, Basım Yılı 2006,  Oğuz Kürşat ÜNAL, “Türk Hukukunda Fatura 
Kavramı ve Hukuki Mahiyeti”, http://www.hukuk.gazi.edu.tr/makale/dergiler/2/3.pdf, Erişim: [18.02.2009] “Türk 
Ticaret Kanunu uyarınca ticarî defterlerin kanuna uygun tutulmasının bir şartı, defterlerdeki kayıtların tevsik 
edilmesidir. Tevsik edici belgelerden birisi de fatura olduğuna göre, tacirin bir mal alması veya satması, bir mal 
üretmesi veya ürettirmesi, bir hizmet görmesi veya gördürmesi yahut bir menfaat temin etmesi veya ettirmesi 
hallerinde bu ekonomik olayları defterlerine kayıt ederken, bu hususları tevsik edecek faturayı da vermek veya almak 
zorundadırlar. Aksi takdirde defterlerin kanuna uygun olarak tutulduğundan bahsedilemez.” 
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bağlamaktadır74. Türk Ticaret Kanunu’ndaki hukukî yaptırım, ticarî defterlerin delil 

kuvvetinin ortadan kalkmasıdır. Söz konusu kanun hükmü, ayrıca diğer kanunlarda 

(Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu) bulunan cezaî hükümleri saklı tutmuştur.  

Vergi Usul Kanunu’nun «Faturanın Tarifi» başlıklı 229. maddesinde fatura, 

satılan emtia veya yapılan iş karşılığında alıcının borçlandığı meblağı göstermek üzere 

satıcı tarafından alıcıya verilen  «ticari bir vesika»  olarak tanımlanmaktadır. Bu hükme 

göre, faturadan söz edebilmek için, taraflar arasında daha önce herhangi bir gerçek mal 

alım-satım, hizmet veya istisna sözleşmelerinden doğan hukukî bir ilişkinin varlığı 

zorunludur75.  

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca faturanın satıcı tarafından 

düzenlenmesi için müşteriye bir mal satılmış olması veya bir hizmet sunulmuş olması 

ve müşterinin de bu malı almış veya hizmetten yararlanmış olması gerekmektedir.  

«Gerçek bir işlem» şartının gerçekleşmemesi durumunda her türlü hukukî şekil 

şartlarını76 haiz olarak düzenlenen bir fatura hayalî bir işleme ilişkin olarak düzenlenen 

sahte bir belge niteliği taşımaktadır. Ancak hukukî görünüm bakımından gerçek bir 

                                                
74İbrahim Halil ŞUA, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticari Defterlere Getirilen Yenilikler ve 
Değerlendirilmesi”,http://www.yayin.adalet.gov.tr/27_sayi%20i%C3%A7erik/%C4%B0brahim%20Halil%20%C5%
9EUA.htm, Erişim:[27.02.2009]. “Türk Ticaret Kanunu’nun 82’nci maddesine göre ticari defterler “kesin delil” 
olduklarından “senet” yerine de delil olarak kullanılmaktadır. Ticari defterlerle ispat kuralları “senetle ispat” 
mecburiyetinin katılığını yumuşatmakta olup geniş uygulama alanı bulmaktadır. Tasarıyla birlikte mevcut mevzuatta 
tacir olmanın sonuçlarından biri olarak düzenlenen ticari defterlerin sahibi lehine ve aleyhine kesin delil olma yönü 
ortadan kalkmakta, sadece takdire bağlı delil niteliğini korumaktadır. Ticari defterlerle ispat usulünün kaldırılması 
sebeplerinden en önemlisi ticari defterlerle ispatın defterlerde yer alan kayıtların dayanağının olması halinde geçerli 
olduğu, bu durumda da senetle ispatın zaten mevcut bulunduğu ifade edilmektedir.” Tasarının 64/2’nci maddesine 
göre; “Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, 
bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlü” 
olacağı belirtilmekle belgeleme ve kaydın, belgeye (evrak-ı müsbiteye) dayanması ilkesi öngörülmüştür (“Belge 
yoksa kayıt da yoktur” ilkesi).  
75 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin (b) bendi “Malın tesliminden ya da hizmetin yapılmasından 
önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ya 
da benzeri belgelerin düzenlenmesi” şeklindedir.  Bu hükmün yer alması malın tamamının teslimi ya da hizmet 
ifasının tamamen sona ermesinden önce de fatura düzenlenebileceği anlamına gelmektedir. Bu hüküm, fatura veya 
benzeri belgelerin malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce de düzenlenebileceği anlamına gelmektedir.  
Söz konusu hüküm, Vergi Usul Kanunu hükümleri ile çelişmekte ise de hukuktaki temel prensibin hükümler 
açısından özelin geneli, yeninin eskiyi değiştirdiği yönünde olduğu bilinmektedir. Burada birbirini tamamlayan iki 
temel kanundan söz edildiğine göre, söz konusu iki hükmün birlikte değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Nitekim 
Katma Değer Vergisi Kanunun 10. maddesinin (a) bendinde, Katma Değer Vergisinin doğması için esas itibariyle 
Katma Değer Vergisine tabi malın teslim edilmesi veya Katma Değer Vergisine tabi hizmetin tamamlanması gereği 
ifade edilmiştir.  
Yılmaz ÖZBALCI “malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce fatura düzenlenebileceğini esastan reddetmekte, 
hatta böyle bir işlemin naylon fatura düzenlenmesi anlamına geleceğini” ifade etmektedir.  
76Bkz. Oğuz Kürşat ÜNAL, Fatura ve İspat Kuvveti, 2006,  Oğuz Kürşat ÜNAL, “Türk Hukukunda Fatura 
Kavramı ve Hukuki Mahiyeti”, http://www.hukuk.gazi.edu.tr/makale/dergiler/2/3.pdf , Erişim: [18.02.2009]. 
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fatura söz konusu olduğundan, sahteliği kanıtlanıncaya kadar gerçek faturanın hüküm 

ve sonuçlarını doğurmaktadır. 

Ticari işlemlerde fatura77 gerçek anlamıyla fatura düzenleyen tacirin gelirini ve 

faturayı alan kişinin giderini göstermektedir. Ancak sahte faturada gerçek bir hukukî 

işlem olmadığı gibi, gerçek bir gelir ya da gider de söz konusu değildir78. Bu açıdan 

vergi kaybına sebep olacak ve dolayısıyla suç oluşturacak bir işlem söz konusudur. 

Vergi Usul Kanunu’nda faturalarla ilgili olarak hem parasal hem de cezaî 

yaptırımlar öngörülmüştür. Parasal yaptırımlar usulsüzlük cezaları ile vergi ziyaı cezası 

ve cezai yaptırımlar sahte belge/yanıltıcı belge düzenlenmesi/kullanılması veya yetkisiz 

belge basılması/kullanılması durumunda uygulanan yaptırımlardır.   

Vergi Usul Kanunu’nun «Faturanın Şekli» başlıklı 230. maddesinde faturaların 

düzenlenme tarihi ile seri ve sıra numarası faturada bulunması zorunlu bilgiler arasında 

sayıldıktan sonra «Faturanın Nizamı» başlıklı 231/5. maddesinde; faturanın, malın 

teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği ve 

«İspat Edici Kağıtlar» başlıklı 227/3. fıkrasında ise kanunda öngörülen zorunlu bilgileri 

                                                
77 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 02.10.2002 tarih ve 19–753/661 sayılı kararı, “ticari defterlerden delil olarak 
istifade edilebilmesi için dayanak belgeleri ibraz etme şartı ancak taraflardan birinin kendi defterine dayanması 
halinde gerekli olup, karşı tarafın ticari defterlerine dayanılması veya her iki tarafın ticari defterlerinin birbirini 
doğrulaması halinde dayanak belgelerinin ibraz edilmesi şart değildir.” 
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu,  E: 2001/1, K:2003/1 sayılı kararı, (24 Aralık 2003 Tarihli 
Resmi Gazete) “fatura düzenleyen tacirin T.T.K.'nun 23. maddesinin 2. fıkrasındaki karineden yararlanabilmesi için 
fatura tanzim edenle, adına fatura tanzim edilen arasında akdi ilişki bulunması, faturanın akdin ifasıyla ilgili olarak 
düzenlenmesi  gerekmektedir. Fatura sözleşmenin kurulması safhasıyla ilgili olmayıp ifasına ilişkin olduğundan 
öncelikle temel bir borç ilişkisinin bulunması gerekir. T.T.K.'nun 23. maddesinin 2. fıkrasındaki karine aksi ispat 
edilebilen adi bir karinedir. T.T.K.'nun 23/2. maddesi gereği sekiz gün içinde faturaya itiraz edilmesi durumunda 
fatura münderecatının doğru olduğunu faturayı düzenleyen tacirin ispat etmesi gerekir…” 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 03.04.1978 tarih ve E:1978/1788, K:1978/1687 sayılı kararı “yalnızca faturanın alacak 
hakkı doğurmadığı yönündedir. Faturayı düzenleyen tacir aradaki ilişkiyi ve malın teslimini de kanıtlamalıdır.”  
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 06.02.1998 tarih ve E:1997/10728, K:1998/509 sayılı kararı “faturada yazılı malların 
teslim edildiğini ispat yükü satıcıdadır (faturayı düzenleyendedir). Sözleşme ilişkisinin sabit olduğu durumlarda 
faturanın kendisine tebliğ edildiğini kabul eden muhatap, faturaya süresinde itiraz etmezse veya mal bedelini 
ödediğini ispat edemezse mal bedelinden sorumlu olacaktır.” 
78 Danıştay 7. Dairesi, E:1991/6564, K:1994/1493 sayılı ve Danıştay 7. Dairesi, E:1991/6109 K:1994/526 sayılı 
kararı “…Mükelleflerin yaptıkları vergiye tâbi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’sinden, kendilerine yapılan teslim 
ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’sini 
indirebilmelerinin ön şartı vergisi indirim konusu yapılabilecek işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikaların gerçeği 
yansıtmış olmasıdır.”  
Vergi mevzuatı açısından naylon faturalar konusunda bkz. Şükrü KIZILOT, “Naylon Fatura Gider Kabul Edilebilir 
mi?”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 3, Sayı.29, Mayıs 1995, s.47–50, Can EROL, “Naylon Faturada Gösterilen KDV’nin 
İndirilip İndirilemeyeceği”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 3, Sayfa 25, Ocak 1995, s.11–112, Ahmet ESEN, “Naylon 
Faturalar”, Maliye Postası, Yıl 8, 1 Eylül 1987, Sayı 168, s. 8 vd, Yıl 9, 1 Ocak 1988, Sayı.176, s.7 vd. ; Yıl 9, 15 
Ocak1988, Sayı 177, s.6 vd. 
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taşımayan belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme 

bağlanmıştır79. 

Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi yükümlüleri tarafından düzenlenen fatura 

kural olarak özel belge80 niteliğinde olmakla birlikte, düzenleyenin özel kişi veya kamu 

kurumu olmasına ve düzenlenme nedenine bağlı olarak resmî belge81 niteliğinde de 

olabilmektedir.  

1.3.2.1.2. Sevk İrsaliyesi 

Vergi Usul Kanunu’nun «Faturanın Şekli» başlıklı 230’uncu maddesinin 5’inci 

bendi “Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası (Malın alıcıya teslim edilmek 

üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın 

alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan 

mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır.) 

Malın, bir mükellefin birden çok işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya 

satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın 

gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler 

hakkındaki fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 

inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca 

belirtilir.  

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın 

aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura 

veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz” şeklinde 

düzenlenmiştir. 

                                                
79 Ticaret hukukunda uygulanan fatura bedelinin tahsil edilmediği durumlarda satıcı imzasının faturanın üst tarafında 
yer aldığı açık fatura ve fatura bedelinin ödendiği durumlarda düzenleyenin imzasının faturanın altında olduğu kapalı 
fatura ayrımı için bkz. Mehmet Ali ÖZYER, a.g.e., s.402–403. 
80 Yargıtay 6. C. D., E: 1985/9165, K: 1985/10644 sayılı kararı “... İlaç fiyatlarını belirten etiketlerin varaka 
niteliğinde olmadığı ancak bunların faturaya bağlanması halinde faturanın özel belge niteliğini kazandığı dikkate 
alınarak birden fazla fatura düzenlenip düzenlenmediği araştırılmadan...” (İsmail MALKOÇ, Uygulamada 
Belgelerde Sahtecilik Suçları ve Mala Karşı Suçlar, Ankara, 1986, s.1–173. Ayrıca bkz. (MALKOÇ, a.g.e., s.119). 
81 Yargıtay 6. C. D., E: 1985/6216, K: 1985/8814 sayılı kararı “… Tekel Müdürlüğü'ne ait faturalar resmî evrak 
niteliğindedir.” (MALKOÇ, a.g.e., s. 88.) 
Yargıtay 6. C. D., E: 1985/4982, K: 1985 / 9636 sayılı kararı “Yargıtay, sözleşmeli diş hekimlerinin tanzim ettiği 
faturaları zaman zaman resmî evrak olarak kabul etmekle birlikte 1985 tarihli kararında özel evrak olarak kabul 
etmiştir.”  (MALKOÇ, a.g.e., s.89.) 
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Vergi Usul Kanunu uyarınca kural olarak, fatura bulunsun veya bulunmasın 

mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi anında düzenlenmiş olsa dahi faturada 

malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de 

düzenlenecektir82.  

1.3.2.1.3.Serbest Meslek Makbuzu 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun «Serbest Meslek Kazanç Defteri» başlıklı 

210’ncu maddesinde serbest meslek erbabının serbest meslek kazanç defteri tutacağı ve 

«Makbuz Mecburiyeti» başlıklı 236’ncı maddesinde ise serbest meslek erbabının 

meslek faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu 

düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve 

almak zorunda olduğu hükmü yer almıştır. 

Türk Ceza Kanunu’nun «Resmi Belge Hükmünde Belgeler» başlıklı 210. 

maddesinin ikinci fıkrasında, kamu görevlisi sıfatıyla çalışmasalar bile, tabip, diş tabibi, 

eczacı, ebe, hemşire veya diğer sağlık mesleği mensubu kişilerin, görevlerinin gereği 

olarak gerçeğe aykırı belge düzenlemesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Düzenlenen 

belgenin kişiye haksız bir çıkar sağlaması ya da kamunun veya kişilerin zararına bir 

sonuç doğurucu nitelik taşıması gerekmektedir. 

1.3.2.1.4.Gider Pusulası 

Vergi Usul Kanunu’nun «Gider Pusulası» başlıklı 234. maddesinde “Birinci ve 

ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan 
                                                
82 Yargıtay 9. C. D., 31.5.1994 tarih ve E: 1994/1972, K: 1994/3014 sayılı kararı, “Herhangi bir mal satışı ve 
bağımsız kazanç sağlanması söz konusu olmasa bile, işyeri kapsamına giren depodan ekonomi içerisindeki mal 
hareketlerini düzenli bir şekilde izlemek ve ticari emtianın nakli sırasında kolayca kontrol edilmesini 
belgelendirmenin daha sağlıklı biçimde işlemesini sağlamak amacıyla sevk irsaliyesi düzenlemek zorunludur.” 
Yargıtay 6.C. D., 23.6.1997 tarih ve E: 1997/7202, K: 1997/6939 sayılı kararı “Adlarına sevk irsaliyesi düzenlenen 
bir kısım tanıkların, gübre almadıklarını ve belgedeki imzaların kendilerine ait olmadığını söylemeleri karşısında; bu 
kişilerin imzaları ile irsaliyedeki imzaların aynı el ürünü olup olmadığı, sanığın yetkilisi olduğu şirketin defter ve 
belgelerinde bu fatura ve irsaliyelerin işlenip işlenmediği incelettirilmeli, sanığın destekleme fonuyla ilgili savunması 
araştırılmalı, sonucuna göre karar verilmelidir. ” (Yargıtay Kararları Dergisi, Ekim 1997) 
Yargıtay 11.C. D., 15.06.2005 tarih ve E: 2004/9137, K: 2005/3387 sayılı kararı, ”213 sayılı Yasanın 359/b–2 
maddesindeki belgeleri sahte basma suçu; faturaların tabı aletleriyle veya sair her türlü vasıtalarla basılıp, 
çoğaltılmasıyla oluşacağından doldurularak mükellefe verilmesi ve onun tarafından da kullanılması zorunlu olmadığı 
gibi 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle vergi ziyaının suçun unsuru olmaktan 
çıkarıldığı da gözetilmeden, sahte sevk irsaliyesi ve fatura bastığı kabul olunan sanığın vergi ziyaı oluşmayacağından 
bahisle beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.” 



 27 

serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya 

onlardan satın aldıkları mal için tanzim edip, işi yapana veya malı satana imza 

ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde” 

bir belge83 olarak tanımlanmıştır. 

Gider pusulası işin mahiyetini, malın cinsi, miktarı ve bedelini, iş ücretini, işi 

yaptıran ile yapanın veya malı satın alan ile satanın adı soyadı ve adreslerini kapsar. 

Gider pusulaları seri ve sıra numarası taşırlar. İki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası 

işi yapana veya malı satana verilir84. 

1.3.2.1.5. Müstahsil Makbuzu 

Vergi Usul Kanunu’nun «Müstahsil Makbuzu» başlıklı 235. maddesi uyarınca, 

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

zorunda olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları 

malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha olarak düzenledikleri, birini imzalayarak 

satıcı çiftçiye vermek ve diğerini ona imzalatarak almak zorunda oldukları belgedir85. 

                                                
83Gelir Vergisi Kanunu 94. madde 13. bent “Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında 
yapılan ödemelerden, 
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde 
ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2, (Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi 
nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri mal bedelleri veya bu 
malların yapımında ödenen hizmet bedelleri üzerinden) 
b) Hurda mal alımları için % 2, 
c) Diğer mal alımları için % 5, 
d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu 
kapsamdadır) için % 10, 
84 Gider pusulasında bulunması gereken hususlar, Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesi ve 01.02.1994 tarih ve 
21836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 225 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir. 
Gider pusulasının örneğine yer verilerek gider pusulalarının anlaşmalı matbaalardan veya  noter marifetiyle tasdik 
ettirilmesi gerektiğinin de altı çizilmiştir.  
85 Yargıtay 9. C. D., 15.1.1997 tarih ve E: 1996/4387, K: 1997/115 sayılı kararı  “Kasap olan sanığın, canlı hayvan 
alımları için müstahsil makbuzu düzenleyerek stopaj gelir vergisi ödemek zorunluluğundan kurtulmak amacıyla, 
paravan olarak kurdukları şirketlerden sahte faturalar temin edip kullandığı, stopaj gelir vergisi ve sahte faturalarda 
ödenmiş görünen katma değer vergisi kaybına sebebiyet verdiği anlaşılmakla, hakkında mahkumiyet hükmü 
kurulmalıdır.” (Yargıtay Kararları Dergisi,  Mayıs 1997) 
“Afyonkarahisar'da Sahte Müstahsil Makbuzu Ele Geçirildi”, 18 Nisan 2008 Cuma, 
www.kenthaber.com/ege/afyonkarahisar/evciler/Haber/Genel/Normal/mustahsil-makbuzu, Erişim: [27.03.2009] 
“Afyonkarahisar'da çiftçilere para karşılığı hububat destekleme prim ödemelerinde kullanılmak üzere komisyon 
karşılığı sahte müstahsil makbuzu hazırladıkları iddia edilen (1 şahıs, 2 un ve yem fabrikası) Dinar ilçesinde M.A. ile 
Şuhut ilçesinde faaliyet gösteren P. ve A. isimli Un ve Yem Sanayi Limited Şirketlerine baskın düzenlendi. Sandıklı, 
Şuhut, İhsaniye, Evciler, Dazkırı, Kızıören, Dinar, Sinanpaşa ve Başmakçı İlçe Tarım Kredi Kooperatifi şubelerinde 
yapılan incelemelerde toplam 18 milyon 377 bin YTL tutarında sahte müstahsil makbuzu kullanıldığı belirlendi. 
Bunlardan 8 milyon 421 bin YTL tutarındaki toplam 1301 adet sahte müstahsil makbuzuna el konulurken, kalan 9 
milyon 956 bin YTL tutarındaki sahte makbuzların prim ödemeleri durduruldu.” 
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Müstahsil makbuzunda makbuzun tarihi, malı satın alan tüccar veya çiftçinin 

soyadı, adı, unvanı ve adresi, malı satan çiftçinin soyadı, adı, ikametgah adresi, satın 

alınan malın cinsi miktarı ve bedeli yer alır.  

Müstahsil makbuzları seri ve sıra numaralı olur. Mal tüccar veya çiftçi adına 

bir adamı veya aracı tarafından alındığında makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza 

olunur. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura 

yerine geçer86. 

1.3.2.1.6.Perakende Satış Belgeleri 

Vergi Usul Kanunu’nun «Perakende Satış Vesikaları» başlıklı 233. maddesinde 

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve 

yaptıkları işlerin bedelleri için aşağıdaki, belgelerden herhangi biri ile tevsik olunur. 

1. Perakende satış fişleri; 

2. Makineli kasaların kayıt ruloları; 

3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri87. 

                                                
86 Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/ 11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;  
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,  
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1, 
ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2,  
b) Diğer ziraî mahsuller için,  
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2,  
ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4,  
c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,  
i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, 
bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için % 2, 
ii) Diğer hizmetler için % 4,  
d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için % 0, 
87 Yargıtay 6.C. D., 27.12.1990 tarihli kararı, “Sanığın bastırmış olduğu sahte biletleri (sinema bileti) arkadaşlarına 
vererek sinemaya parasız girmelerini sağlamak suretiyle müştekiyi zarara sokmaktan ibaret eyleminin dolandırıcılık 
suçunu oluşturup oluşturmadığı” (ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s.  365.) 
 Yargıtay 11.C. D., 29.11.2004 tarih ve E: 2003/7289, K: 2004/8818 sayılı kararı, “Sanığın, Vergi Usul Kanunu’nun 
233. maddesine aykırı olarak düzenlediği sinema biletlerini seyircilere vermek suretiyle kullanarak, yüklenen sahte 
belge düzenlemek suçunu işlediği anlaşıldığından 213 sayılı kanunun 359/b–1 maddesinden mahkumiyetine karar 
verilmesi gerekir.”  
Yargıtay 6.C. D., 28.04.1987 tarih ve 2977/4398 sayılı kararı “Sahte olarak düzenlenen konser biletlerinin varaka 
niteliğinde olmadığı, sanığın bunları sahih diye satarak haksız menfaat sağladığı ve bu suretle eylemin dolandırıcılık 
suçunu oluşturduğu gözetilmeden T.CY.’nın 345. maddesiyle hükümlülük kararı verilmesi”  (TAŞDEMİR, 
ÖZKEPİR,  a.g.e., s. 240.) 
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Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme 

veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.  

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

dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir 

nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın 

önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde,  perakende 

satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde 

tespit edilenler ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara 

serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak 

zorunda olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa, sattıkları mal veya yaptıkları işler için, 

satılan mal veya yapılan hizmetin bedeli ne olursa olsun fatura vermeleri, malı satın 

alan veya hizmeti yaptıranların fatura almaları zorunludur88. Bu işlemlerin 

muhasebeleştirilebilmesi için perakende satış fişi geçerli değildir. 

1.3.2.1.7. Ücret Bordrosu 

Vergi Usul Kanunu’nun «Ücret Bordrosu» başlıklı 238’inci maddesinin birinci 

fıkrasında “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret Bordrosu) tutmaya 

mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret 

üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.” 

hükmüne yer verilmiştir. 

                                                
88 Belirtilenlerin dışında kalanlara fatura yerine perakende satış fişi veya yazar kasa fişi verme haddi 20.12.2008 tarih 
27086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 388 Sıra Numaralı Genel Tebliği ile 1.1.2009 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 670 TL ve 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Vergi Usul Kanunu 393 Sıra Numaralı Genel Tebliği ile 1.1.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 680 TL 
olarak belirlenmiştir. Müşterinin fatura istemesi durumunda belirtilen hadde bakılmaksızın mükelleflerin fatura 
vermesi zorunludur. Vergi Usul Kanunu 204 sayılı Genel Tebliğine göre işletmeler 680 TL’ na kadar olan kırtasiye, 
temizlik, yiyecek gibi tüketim harcamalarını perakende satış belgeleri ile muhasebeleştirip gidere yazabilirler.  
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 30.1.2004 tarih ve E.2003/192, K.2004/12 sayılı kararı “Davacı şirket 
hakkında 10 trilyon liralık sahte yazar kasa fişi bastığı, bunun 4 trilyon liralık kısmının piyasaya sürülmek üzere bir 
şahsa teslim edildiği ancak fişler piyasaya sürülmeden önce mali polisçe ele geçirildiği ve 4 trilyon liralık belgeden 
yüzde 2 oranında kazanç elde edildiğinden bahisle cezalı tarhiyat yapılmıştır. …basımı yapılan 4 trilyon liralık sahte 
ödeme kaydedici cihaz fişlerinin teslimiyle, teslim eden davacı şirket yönünden 80 milyar lira komisyon gelirinin 
alacak olarak tahakkukunun gerçeklemiş bulunması sebebiyle, bu bedel üzerinden yapılan KDV tarhiyatında hukuka 
aykırılık yoktur.” 
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Özel sektörde çalışan işçilerin, yaklaşık yüzde doksanının (% 90), ödenen ücret 

üzerinden bordroda gösterilmediği tahmin edilmektedir89. Özel sektörde çalışanlara 

büyük meblağlarda maaş verilmesine karşılık vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu primi 

asgari ücret üzerinden gösterilerek vergi kaybına neden olunmakta ve de Sosyal 

Güvenlik Kurumu zarara uğratılmaktadır. Sosyal güvenlik kuruluşuna verilen bildirgede 

ve vergi dairesine verilen muhtasar beyannamede maaşın asgari ücretle gösterilmesinin 

tespiti halinde, (emsal ücret uygulaması) düşük ücretle hazırlanan ücret bordrosu ve 

ilgili kurumlara verilen beyannamelerin yanıltıcı belge kapsamında değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Ücret bordrosunda ücreti düşük gösteren işverenlerin bu eylemi Vergi 

Usul Kanunu’nun 359(a)(2) maddesi uyarınca «içerik itibariyle yanıltıcı belge 

düzenleme suçu» oluşturmaktadır90. 

1.3.2.1.8. Taşıma İrsaliyesi  

Vergi Usul Kanunu’nun «Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler» başlıklı 

240/A maddesinde “Taşıma İrsaliyeleri: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek 

ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için, 209 ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve 

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

teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı 

taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir 

nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile 

acenteleri de kapsar.” şeklinde açıklanmıştır. 

1.3.2.1.9. Yolcu Listeleri  

Vergi Usul Kanunu’nun «Taşıma ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler» başlıklı 

240/B maddesinde “Yolcu Listeleri: Şehirlerarası yolcu taşımalarında 233’üncü madde 

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

Demiryolları hariç), taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra numaraları ve 

                                                
89Şükrü KIZILOT, “Bordroda Ücreti Düşük Gösteren Hapse Girecek”, 
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=24475, Erişim: [09.02.2009]. “Örneğin; net ücreti 1.000 YTL 
olan işçi, asgari ücret üzerinden bildirilip, vergisi ve sigorta primi ödeniyor. Net ücreti 3 bin YTL olan bir başkası da 
1.000 ya da 1.500 YTL brüt ücret üzerinden gösterilip, vergisi ve primi ödeniyor. Muhteviyatı (kapsamı) itibariyle, 
yanıltıcı belge düzenleme sayılan gerçeğe aykırı bordrolar nedeniyle, işveren hakkında, (anonim şirketlerde yönetim 
kurulu hakkında) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek (VUK Md. 359/a–2).” 
90Abdullah KURHAN, “Personel Ücretini Eksik Gösterene 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis.!!”, 07 Şubat 2009, 
http://www.umutgazetesi.net/kose_yazisi_detayi.asp?id=86, [Erişim: 10.04.2009]. 
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oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin 

bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. 

Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu ve acentalar tarafından kesilmesi halinde yolcu 

listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır91. 

hükmüne yer verilmiştir.  

1.3.2.1.10.Muhabere Evrakı 

Vergi Usul Kanunu’nun «Muhabere Evrakı» başlıklı 241. maddesinde 

“Tüccarların her nev'i ticari muameleleri dolayısıyla yazdıkları ve aldıkları mektuplar 

(Telgraflar ve hesap hülasaları dahil) muhabere evrakını teşkil eder. Gönderilen ve 

gelen muhabere evrakının, işlerinin icabına göre dosyada muhafaza edilmesi 

mecburidir.” şeklinde açıklanmıştır.  

1.3.2.1.11. Kıymetli Evrak Niteliğinde Olan Belgeler 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 241. maddesinde Türk Ticaret Kanunu 

uyarınca kıymetli evrak niteliğinde olan bir kısım belgelere ilişkin olarak “Mükelleflerin 

sattıkları emtia veya yaptıkları işler nedeniyle ortaya çıkan alacak ve borçları için bono 

veya poliçe düzenlemeleri halinde, bu poliçe veya bonoların Türk Ticaret Kanunu 

uyarınca bulunması gereken bilgilerin yanısıra aşağıdaki hususları da ihtiva etmesi 

zorunludur.  

1. Müteselsil seri ve sıra numarası. 

2. Alacaklı ve borçlunun adı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap 

numarası.  

                                                
91 Yargıtay 11.C. D., 14.02.2002 tarih ve E: 2002/33, K: 2002/1263 sayılı kararı  “Vergi Usul Kanununu değiştiren 
4369 sayılı kanunda, vergi cezası ile cezalandırılan fiiller aynı zamanda 359. maddeye göre suç teşkil ettiği takdirde, 
ayrıca takibat yapılmasına engel olmayacağı belirtildiği gibi, aynı kanunda, 1.1.1999 tarihinden itibaren vergi 
ziyaının, kaçakçılık suçlarının unsuru olmaktan çıkarılmış bulunması karşısında, şehirlerarası yolcu taşımasında bilet 
kesmeye mecbur olan mükellefin, sahte basılmış yolcu listesi kullanması şeklindeki fiilinde suçun tüm unsurlarının 
oluştuğu gözetilmeden, vergi ziyaının bulunmadığı fiilin özel usulsüzlük cezasını gerektirdiğinden bahisle beraat 
kararı verilmesi kanuna aykırıdır.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 28, Sayı 11, Kasım 2002, s.1747–1748.) 
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Bono, poliçe, çek, senet, tahvil, hisse senedi92, finansman bonosu, kar ortaklığı 

belgesi ve benzeri kıymetli evrakın vergi belge düzenini sağlamak açısından ihtiva 

edeceği bilgileri belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.” şeklinde açıklama 

yapılmıştır. 

1.3.2.1.12. Diğer Belgeler 

Vergi Usul Kanunu’nun «Diğer Vesikalar» başlıklı 242. maddesinde 

“Tüccarlar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir 

hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, kefaletname, 

mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları 

gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar.  

Damga resmi mükellefleri, gazete ve sair neşriyatın pul yapıştırılan koleksiyon 

nüshalarını ve Türkiye 'de tanzim edilip doğrudan doğruya ecnebi memleketlere 

gönderilen evrak ile çekilen telgrafların Türkiye 'de kalan kopyalarını aynı suretle 

muhafaza etmek mecburiyetindedirler.  

Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinin 2 numaralı bendine göre vergi 

matrahlarının tesbitinde gerçek giderleri nazara alınan mükellefler, bu giderlerini 

tevsik edecek vesikaları saklamaya mecburdurlar.  

Gelir Vergisi Kanununa göre diğer kazanç ve iratları üzerinden 

vergilendirilecek mükellefler, vergi matrahının tesbitinde nazara alınacak giderlerini 

isbat edecek vesikaları muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” açıklamasına yer 

verilmiştir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 242. maddesinde belirtilen belgelerden kefaletname, 

mahkeme ilamları gibi hukuki belgeler ile ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları 

gibi vergisel işlemlere ilişkin belgeler93 resmi belgedir. Bunlar üzerinde kamu görevlisi 

                                                
92 Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi Belge Hükmünde Belgeler” başlıklı 210. maddesi uyarınca resmi belgede 
sahtecilik suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 
93Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 28.06.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.30/3032–359–96/30024 sayılı 
yazısında “... kira ödemesini eksik gösteren kira kontratını vergi dairesine ibraz ederek stopaj gelir vergisinin eksik 
tahakkuk etmesine neden olmuştur. Kiralanan yerin mal sahipleri tarafından hakkında açılan kamu davası gereğince 
söz konusu fiilin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesi kapsamında suç teşkil edip etmediği 
hususunda sahte kira kontratı düzenleme fiilini yerine getiren şahsın vergi mükellefi olması nedeniyle "Sahte kira 
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tarafından yapılan sahtecilik TCK madde 204/2, kamu görevlisi dışındakiler tarafından 

yapılan sahtecilik TCK madde 204/1 uyarınca resmi belgede sahtecilik suçunu 

oluşturur94. 

1.3.2.2. Maliye Bakanlığı Tarafından Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilen 

Belgeler 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (1) 

numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe 

usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile 

bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin 

mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye ve bunlarda değişiklik 

yapmaya yetkili kılınmıştır95. 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesi Maliye Bakanlığı’na, defter 

tutma zorunluluğu getirme veya kaldırma, belge düzeni açısından ilave belgelerin 

düzenlenmesi zorunluluğu getirme veya kaldırma, belgelerin içeriğinde veya şeklinde 

değişiklik yapma veya belgelerin üçüncü şahıslarca basım ve dağıtımının düzenlenmesi 

konusunda yetki vermektedir. 

                                                                                                                                          
kontratı tanzim etmek suretiyle stopaj gelir vergisinin eksik tahakkuk etmesine neden olan mükellefin bu eyleminin 
aynı Kanunun 359’uncu maddesinde hüküm altına alınan kaçakçılık suçunu  oluşturduğu ve aynı Kanunun 367’nci 
maddesi gereğince defterdarlığınız mütalaasıyla yetkili cumhuriyet savcılığına suç duyurulması gerektiği" yönündeki 
defterdarlığınız görüşü Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur. 
Ancak, sahte kira kontratı düzenleme veya kullanma fiilini yerine getiren şahsın Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre tüccar vasfı taşımaması halinde ise,  bu şahıslar adına Vergi Usul Kanunu’nun 359 ve 367’nci maddeleri 
gereğince kaçakçılık suçu raporu düzenlenmesine ve ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına 
imkan bulunmamaktadır.” 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 05.07.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.30/3032–359–102/31601 sayılı 
yazısında “…sahte hurda araç ruhsatı düzenleyen ve kullanan mükellef adına Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu 
maddesi uyarınca kaçakçılık raporu düzenlenmesine ve 367’nci maddeye dayanılarak da hakkında ilgili cumhuriyet 
savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına imkan bulunmamaktadır. 
Ancak, sahte hurda araç ruhsatı kullanmak suretiyle haksız yere özel tüketim vergisi indiriminden yararlanılması 
karşısında Vergi Usul Kanunu’nun 341’inci maddesi uyarınca vergi ziyaına sebebiyet verildiğinden, ziyaa uğratılan 
bu vergi için aynı kanunun 344’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılıp yapılmayacağı hususuna Muhakemat 
Müdürlüğünüz aracılığı ile açıklık kazandırılabileceği ise tabiidir.” 
94 Öztekin TOSUN, Hileli Vergi Suçları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1962, s. 111. 
95 Serkan AĞAR, Hilmi ERGÜR, “Vergi Kaçakçılığına İştirakte Mütalaa Şartı Kaldırıldı!!!”, Mali Pusula Dergisi, 
Yıl 4, Sayı 39, Mart 2008, s. 41, “Kanunsuz suç ve ceza olmaz”  ilkesinin bir yansıması olan “belirlilik ilkesi” 
gereğince, kanunda yer alan suç tipi (tanımı), ilke olarak faili ve konusu ile sübjektif unsuru ve hareketi içermelidir. 
Oysa Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesi hükmü belirlilik ilkesinin açık bir ihlalidir. Anılan madde 
gereğince Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı suçu ile ilgili yeni bir suç konusu ihdas edebilme ya da kanunda sayılan 
suç konularını bu kapsamdan çıkarabilme yetkisi ile donatılmıştır. Bu kapsamda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
2/2 hükmü, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamayacağını açık bir biçimde düzenler. Kaldı ki, suç 
ve cezanın varlığı bir yasa hükmünün varlığına bağlıdır.” 
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Maliye Bakanlığı tarafından «kanıtlayıcı belge» olarak kabul edilen belgeler 

olarak döviz alım ve satım belgeleri, bankalar tarafından düzenlenen belgeler, sigorta 

şirketleri ile acenteler tarafından düzenlenmesi öngörülen belgeler, sermaye piyasası ve 

aracı kurumlar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgeler, ikrazatçılar tarafından 

düzenlenen belgeler96, elektronik ortamda düzenlenen belgeler97, ambar tesellüm 

fişleri98, adisyonlar, reçeteler99 ve standart yapı ruhsatları100 bulunmaktadır. 

1.3.2.2.1. Döviz Alım ve Döviz Satım Belgeleri 

Vergi Usul Kanunu’nun 257/1'inci maddesindeki yetkiyi kullanan Maliye 

Bakanlığı’nca Merkez Bankası tarafından yayımlanan konuya ilişkin (1-M) sayılı 

genelgesi ile belirlenen koşulları taşıması kaydıyla Vergi Usul Kanunu uyarınca döviz 

alım ve döviz satım belgelerinin kullanımı zorunlu kılınmıştır. 

Döviz Alım/Satım Belgelerinde101 Merkez Bankası tarafından yayımlanan 

genelgelere göre bulunması zorunluluğu getirilen bilgilere ek olarak, belgeyi 

                                                
 9607 Eylül 1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 243 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
“Banka dekontları, sigorta poliçesi, sigorta komisyon gider belgesi, işlem sonuç formları ile ödünç sözleşmeleri Vergi 
Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmıştır. Bu belgelerin düzenlenmediğinin, 
kullanılmadığının, aslı ile örneğinde farklı tutara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti 
halinde, her belge için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun 353/2 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük 
cezası kesilecektir. Ayrıca, bu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlendiğinin veya 
bunların bilerek kullanıldığının tespiti halinde aynı Kanunun 344/2 nci maddesi uyarınca kaçakçılık cezası kesileceği 
ise tabiidir.” 
97 11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 361 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
V.U.K. mükerrer 242’nci maddesinin 2’nci fıkrasında verilen yetki ile kağıt ortamında tutulan, düzenlenen, muhafaza 
ve ibraz edilen defter ve belgeler yerine aynı bilgileri içeren elektronik defter ve belgelerin oluşturulması, 
kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 
98 Nakliyat ambarlarının kullanmak zorunda oldukları ambar tesellüm fişleri konusunda ayrıntı bilgi için bkz. 3 Nisan 
1986 tarih ve 19067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 173 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C-Belge 
Düzenine İlişkin Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddüt Konusu Hususlarla İlgili Açıklamalar ve Yeni 
Düzenlemeler başlıklı bölümü ve 17 Kasım 1990 Tarihli ve 20698 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 206 Seri No'lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. 
99 10 Mayıs 1989 tarih ve 20161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 191 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği “özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce (diş hekimi dahil) 
özel muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler 
kapsamına alınmıştır. Özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce 
düzenlenen reçeteler, sadece defterdarlıklarla anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Öte yandan, dağıtım 
ve denetimi Sağlık Bakanlığınca yapılan renkli reçeteler bu Genel Tebliğ kapsamına girmemektedir. Bu reçetelerin 
uygulamasına aynen devam edilecektir.” 
100 7 Ağustos 1991 tarih ve 20953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 210 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği “Belediyelere, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 8737" no.lu  "Yapı Ruhsatı" belgesini 
kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Belediyeler yeni yapı inşaası, eski yapılara kat ilavesi, tadilat, fosseptik, bahçe 
duvarı, istinat duvarı ve benzeri inşaatlara başlanılması için  söz konusu standart yapı ruhsatını kullanacaklardır.”  
101 Talha APAK, “KDV İade Raporlarında (YMM–34 Nolu Tebliğ Gereği) İstenen Döviz Alım Belgesi İbrazı, İzahatı 
veya Gerçeği Yansıtması Nedir?”, http://www.alomaliye.com/talha_apak_kdv_iade.htm, Erişim : [10.02.2009] “3568 
sayılı yasanın 28.05.2003 tarih, 25121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No.lu Tebliğinin A/4 
bölümünde“…Katma Değer Vergisi iadesi işlemlerinde, hizmet ihracı, bavul ticareti ve ihraç kaydıyla satışlarda 
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düzenleyen yetkili müessesenin iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap 

numarasının da yer alması gerekmektedir. Döviz alım ve satım belgelerinin en az iki 

örnek olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belgeler ikiden fazla örnek olarak da 

düzenlenebilmektedir. 

Döviz alım ve satım belgelerinin belirtilen şartlara uygun olarak 

düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının veya gerçeğe aykırı olarak 

düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için Vergi Usul Kanunu’nun 353’ üncü 

maddesinin 2 numaralı bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir102.  

1.3.2.2.2. Kıymetli Maden Alım Belgesi- Kıymetli Maden Satım Belgesi 

Maliye Bakanlığınca, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı 

karara ilişkin 2006–32/32 sayı tebliğ ile kendilerine kıymetli maden alım-satım yapma 

yetkisi verilen müesseseler için103 kıymetli maden alımlarında «Kıymetli Maden Alım 

Belgesi», satımlarında ise «Kıymetli Maden Satım Belgesi» düzenleme zorunluluğu 

getirilmiştir104. 

Yetkili müesseseler tarafından eş anlı olarak döviz alım/satım belgesinin 

düzenlenmesi yanında, kıymetli maden alım satımı yapılırken ayrıca bu konuda 

düzenlenmesi zorunlu kılınan belgelerin de düzenlenmesinin iş yükünü artırması ve bazı 

karışıklıkların söz konusu olması dolayısıyla belge düzenlenmesine yönelik 

kolaylaştırıcı bir yöntem benimsenmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından vergi 

yükümlülerinin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı 

                                                                                                                                          
satışın bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara yapılması dışındaki işlemlerden doğan iadeler nedeniyle 
düzenlenecek tasdik raporlarına Yeminli Mali Müşavirler söz konusu döviz alım belgelerini eklemeyecekler, ancak 
herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın bu belgelerin gerçeği yansıttığına ilişkin tespitlerini raporlarında açıkça 
belirteceklerdir. 2002/1 KDV iç genelgesinin 1. bölümünde bu konu ile ilgili “Öte yandan, döviz alım belgesinin, 
münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans 
kurumlarınca düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bunların dışındaki yerlerden (kamuoyunda döviz büfeleri olarak 
bilinen yetkili müesseseler ve benzerleri) alınacak belgelere göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır. Döviz 
alım belgesinin aranıldığı işlemlere ilişkin KDV iadelerinde, 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre 
faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka ya da 
özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneğinin yanı sıra hizmet ihracında, dövizin yurt dışından geldiğini 
gösteren bankadan alınmış belge de kabul edilebilecektir.” şeklindeki açıklama döviz büfelerinden alınan belgelerin 
döviz alım belgesi olarak kabul edilmeyeceğini işaret etmesi bakımından önemlidir. 
102 05 Nisan 1994 tarih ve 21896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 226 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği. 
103 Veysi SEVİĞ, “Döviz ve Kıymetli Maden Alım-Satım Belgesi”,  Referans Gazetesi, 05 Ağustos 2008. 
104 01 Mart 2008 tarihinden geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi gereken belgeler 
kapsamına 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile alınmıştır. 
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kolaylaştırmak amacıyla, isteyen vergi yükümlüleri tarafından anılan belgelerin döviz 

alım/satım belgesi ve kıymetli maden alım/satım belgesi olarak ayrı belgeler şeklinde 

değil, döviz ve kıymetli maden alımında «Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi» 

satımında da «Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi» adı altında tek bir belge 

düzenlenmesi öngörülmüş bulunmaktadır105.  

1.3.2.2.3. Adisyon Fişi 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’ inci maddesinde belirtilen yetki 

uyarınca Maliye Bakanlığınca yayımlanan 185, 298 ve 299 sıra numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğleriyle106 adisyon fişi, düzenlenmesi zorunlu belgeler arasında 

sayılmıştır107.  

2.  TÜRK CEZA KANUNUNDA BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU  

Sahtelik hukuki açıdan «gerçeğin herhangi bir şekilde değiştirilmesi» olarak 

tanımlanabilir108. Gerçeğin herhangi bir biçimde değiştirilmesi, gerçeğe aykırı yazı, söz 

veya eylemin gerçekmiş gibi ileri sürülmesi sahteciliktir109. Sahtelik, kamunun güven 

duyduğu bir belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi ya da gerçek bir belgeye 

ekleme yapılması veyahut tümünün veya bir kısmının değiştirilmesidir110. 

                                                
105 01 Ağustos 2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 385 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği uyarınca “mükellefler faaliyetleri ile ilgili olarak 01 Eylül 2008 tarihinden itibaren “Döviz ve Kıymetli 
Maden Alım/Satım Belgesi” düzenlemelerinin yanı sıra, döviz alım/satım belgesi ve kıymetli maden alım/satım 
belgesini ayrı ayrı düzenleyebileceklerdir. “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden 
Satım Belgesi”nin, 226 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde döviz alım/satım belgelerinde bulunma 
zorunluluğu getirilen asgari bilgiler ile 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde kıymetli maden alım 
ve satım belgelerinde bulunma zorunluluğu getirilen asgari bilgileri de ihtiva etmesi gerekmektedir. 
Ancak, 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kıymetli maden alım ve satım belgelerinde bulunma 
zorunluluğu getirilen bilgilerden; tutar ve bu tutara isabet eden katma değer vergisi bilgilerinin yerine, matrah 
konusunda meydana gelebilecek karışıkların önlemesine, verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verilmesine, 
kayıtların düzenli ve açık tutulmasının sağlanması amaçlarıyla, katma değer vergisi hariç tutar, katma değer vergisi 
matrahı, hesaplanan katma değer vergisi ve katma değer vergisi dahil tutar bilgilerine yer verilmesi uygun 
görülmüştür.  
10618 Ağustos 1988 tarih ve 19903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 185 Sıra Numaralı Genel Tebliğ, 05.08.2001 
tarih ve 24484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 298 Sıra Numaralı ve 18.08.2001 tarih ve 24497 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 299 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri. 
107213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 2 inci fıkrasının “Maliye Bakanlığınca düzenleme 
zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin 
aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, özel 
usulsüzlük cezası kesilmektedir. 
108 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s. 1. 
109 GÖKCEN,a.g.m., http://www.akader.info/KHUKA/2004_eylul/5.htm, Erişim: [20.05.2009] 
110 ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s. 128. 
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Sahtecilik geniş anlamıyla, Türk Ceza Kanunu tarafından cezalandırılan bütün 

yalan şekillerini kapsamına alır. Sahtecilik «yazıda, sözde ve eylemde sahtecilik» olarak 

üçe ayrılarak incelenmektedir111. Türk Ceza Kanunu’nda «yazıda sahtecilik», «Resmi 

Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik Suçu» olarak adlandırılmıştır112. 

2.1. Belgede Sahtecilik Suçunun Görünüm Biçimleri  

Türk Ceza Kanunu’nda kamu güvenine karşı işlenen bir suç olarak 

sınıflandırılan belgede sahtecilik suçunda113 gerçek iki şekilde değiştirilebilir. Belgede 

sahtecilik tamamen veya kısmen sahte özel belge düzenlenmesi veya gerçek bir özel 

belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi şeklinde gerçekleştirilebilir. 

Belgede sahtecilik, gerçeğin değiştirilmesi amacına yönelik olarak kasta dayalı 

belirli bir süreci gerektiren davranışlar bütünüdür.  

2.1.1. Sahte Belge Düzenlemek 

Sahtecilik, belgenin düzenlenmesi sırasında gerçekleştirilmekte yani belge 

başlangıçta «gerçek olmayan» bir şekilde gerçeğe aykırı olarak düzenlenmektedir. Özel 

hukuk veya kamu hukukundaki biçimsel koşullara (şekil şartlarına) uygun ancak içerik 

olarak (belgeye yansıtılması gereken işlem) gerçeğe uygun olmayan bir belge 

düzenlenmesi söz konusudur. Belge, «hukuken geçerli» fakat içeriği gerçek 

olmadığından sahtecilik söz konusudur. 

Sahtecilik öze, içeriğe ilişkindir. Kanunda öngörülen biçimlere uyularak 

görünüşte gerçek bir belge düzenlenmekte olup, belgenin içeriği ve özü gerçek ve doğru 

                                                
111 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.3 vd. 
112 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yazı üzerinde sahtecilik «Evrakta sahtecilik» olarak adlandırılmıştır. 
113 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki fikri sahtecilik-maddi sahtecilik ayrımı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 
kaldırılmıştır.  Fikri sahtecilik-Maddi sahtecilik ayrımı “sahteciliğin gerçekleştirilme zamanı” ve “belgenin sahih 
olma” kıstaslarına dayandırılmaktadır. Belgenin “sahih” olması, belgenin belgeyi düzenlemesi gereken kişi tarafından 
düzenlenmiş olması ve belgenin değişikliğe uğratılmamış olması anlamına gelmektedir. Fikri sahtecilik belgenin 
düzenlenmesi sırasında gerçekleştirilmekte yani belge başlangıçta “gerçek olmayan”  bir şekilde düzenlenmektedir.  
Fikri sahtecilikte ortada önceden içerik olarak gerçek bir belge yoktur. Maddi sahtecilikte daha önceden var olan 
sahih bir belge bulunması gerektiğinden, sahtecilik belgenin meydana gelmesinden sonra gerçekleştirilmektedir. Fikri 
sahteciliğin sadece resmi belgede yapılabileceği ileri sürülmektedir. Kamu görevlisi/yetkili kılınan kişi tarafından 
beyanın doğruluğu tahkik edilip, buna kanaat getirildikten sonra belge düzenlenmek durumunda ise yani belge sadece 
kişinin beyanı üzerine değil de, memurca yapılacak inceleme sonucuna göre meydana getirilmekte ise, fikri sahtecilik 
suçu oluşmaz.  
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değildir. Bu şekildeki sahtecilikte ortada önceden içerik olarak gerçek bir belge 

yoktur114.  

Suç, gerçek bir belgenin kısmen veya tamamen taklit edilmesi şeklinde de 

gerçekleştirilebilir. Taklit suretiyle sahtecilik, imza ve metin taklidi115 şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Taklit, belgenin geçek düzenleyicisi dışında bir başka kişi 

tarafından yeni baştan düzenlenmesidir116. Taklit şeklinde sahtecilikte, sahte olarak 

yeniden düzenlenen belgeden önce ortada gerçek ve doğru bir belgenin bulunması ve 

sahtecilik sonucunda da yine bu belgenin varlığını koruması gerekir117.  

«Taklit biçiminde sahtecilik», belgeyi düzenleyen kişinin gerçekte var 

olmaması veya belgenin düzenleyicisi görünen kişinin gerçekte belgeyi düzenleyen kişi 

olmaması şeklinde gerçekleştirildiğinden belge içeriğinde yer alan işlemin gerçekte 

yapılmış olmasını mümkün kılmamaktadır. «Taklit biçiminde sahtecilikte» sahte belge 

yaratılmış ve üretilmiştir.  

2.1.2. Gerçek Bir Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek 

Türk Ceza Kanunu’nun «Resmi Belgede Sahtecilik» başlıklı 204(1). 

maddesindeki ve «Özel Belgede Sahtecilik» başlıklı 207(1).maddesindeki «gerçek bir 

belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek» şeklindeki tanımdan açıkça 

anlaşılacağı üzere, suç öncesinde «gerçek bir belgenin» bulunması gerekmektedir. 

Sahtecilik, belgenin düzenlenmesinden sonra gerçekleştirilmektedir. Doğrudan doğruya 

sahte bir belge düzenlenmesi söz konusu olmayıp, gerçekte var olan ve içerik olarak 

gerçek ve doğru olan bir belge üzerinde değişiklikler yapmak sureti ile eylem 

gerçekleştirilmektedir. Belgedeki değişiklik imzaya, tarihe ve içeriğe yöneliktir. Bu 

şekilde belgede yapılan değişiklik nedeni ile doğru ve anlaşılır bilgi alınması olanağı 

ortadan kaldırılmaktadır118. Değiştirilen belge esasen sahte olarak düzenlenmiş bir belge 

ise bunun üzerinde yapılan değişiklik suç teşkil etmez119.  

                                                
114 Türk Ceza Kanunu’nun 204/2. maddesinde fikri sahtecilik-maddi sahtecilik ayrımı kaldırılmıştır. 
115 ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarının Ana Hatları, Tarihçesi ve Müşterek Unsurları, s.19–22. 
116 ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarının Ana Hatları, Tarihçesi ve Müşterek Unsurları, s. 19. 
117 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.375. 
118 Nuri OK, Vergi Kaçakçılığı Suçları, Ankara, 2002, s.330. 
119 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.377. 
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Gerçek bir belgeyi değiştirme veya başkalaştırma, belgeyi düzenleyenin belge 

üzerinde tasarruf yetkisinin bulunduğu sürece bizzat belgeyi düzenleyen tarafından ya 

da belgenin düzenlendikten sonra düzenleyicisinden ayrılarak bağımsız bir varlık elde 

etmesinden sonra belgeyi düzenleyenden başkası tarafından gerçekleştirilmektedir120.  

Gerçek bir belgeyi değiştirme121  şeklinde sahtecilik çıkarma veya ekleme 

yöntemiyle, belge üzerinde fiziksel değişiklik yapılması biçiminde 

gerçekleştirilmektedir. Gerçeğin kanıtı olan belgenin kapsadığı fiili ve hukuki durumda 

değişiklik yapılmaktadır. Belgenin anlamı hukuken önemli bir şekilde 

değiştirilmektedir122.  

Gerçek bir belgeyi değiştirmeden söz edebilmek için, önceden gerçeğe uygun 

olarak düzenlenmiş bir belge bulunmalı ve bu gerçek belgeye sonradan gerçek olmayan 

hükümler veya bölümler eklenmek suretiyle kısmen sahte bir belge meydana 

getirilmelidir123. Belgenin tarihi ve düzenleme yeri gibi tali kısımlarında yapılan 

sahtecilik, bunlara hukuki sonuç bağlandığı takdirde önemli olmaktadır. Belge kesin bir 

şekilde düzenlendikten sonra, gerçek bir yazıya sahte olarak eklemeler yapılması 

durumunda «kısmi taklit» söz konusudur124.  

Gerçek bir belgeyi değiştirme, asıl belgeyi düzenlemiş olan şahıs tarafından 

gerçekleştirilebileceği gibi üçüncü bir şahıs tarafından da gerçekleştirilebilir. Örneğin 

noterin re’sen düzenlediği borç senedinin altına sonradan borcun ödendiğine dair şerh 

düşmesi durumunda asıl belgeyi düzenleyen noter tarafından kısmen sahte bir belge 

düzenlenmiş olmaktadır125. 

Belge üzerinde çıkarma yöntemiyle (silinti, kazıntı) yazının bir kısmının 

anlamı değiştiriliyorsa (bir veya birkaç kelimesinin silinmesi) gerçek bir belgeyi 

değiştirme (tağyir), belgenin bir kısmının veya bütünün anlamı gizleniyorsa (belgenin 

                                                
120 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.378. 
121 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 207.maddesinde “tahrif/tağyir” kavramları yerine “değiştirmek” kavramı 
kullanılmıştır. Tahrif etme lügat anlamında bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma, değiştirme anlamına gelir. Hukuki 
anlamda da tahrif etmeden, bir belgenin aslında yapılan oynamaları ve değişiklikleri anlamaktayız. 
122 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.381. 
123 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.376. 
124 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s. 380. 
125 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.376. 
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tamamen veya kısmen imha ve iptali) gerçek bir belgenin kısmen veya tamamen 

ortadan kaldırılması veya bozulması suçu işlenmiş olur126.  

2.2. Belgede Sahtecilik Suçunda Korunan Hukukî Yarar (Suçun Hukuki 

Konusu) 

Özel hukuk veya kamu hukuku kanunu tarafından belirli nitelikteki yazı veya 

belgelere belli bir takım hukuki sonuçlar tanınmasında127 kamunun güvenini sağlamak 

amacı hedeflenmiştir. Kanun belgelere kanıtlama gücü tanıdığı için söz konusu 

belgelerde işlenecek sahtecilik suçu belgelerin inandırıcılık, gerçeklik ve doğrulukları 

konusunda toplumda kendiliğinden oluşan ortak inanç olan kamunun güvenini 

sarsacaktır128.  

Belgede sahtecilik suçu ile korunmak istenen hukuki yararın kural olarak 

«kamu güveni» olduğu kabul edilmesine karşılık,129 öğretide bu suçla iki ayrı hukuki 

yararın korunduğu ileri sürülmektedir.  

Bu bağlamda, sahtecilik ile kamu güveninin sarsılmış sayılması için genel bir 

zararın gerçekleşmesi yeterli olmakla birlikte, çalışmamızda özel zararın da ayrıca 

açıklanmasına gereksinim duyulmuştur. 

2.2.1.Kamu Güveni 

Kamu güveni, hukuk düzeninin herhangi bir hukuksal olayı kanıtlama yeteneği 

tanıdığı şeylerle doğruluk ve gerçekliğine herkesçe güvenilmesini öngördüğü şekil ve 

alametler, belirti, iz, işaret, nişan, simgenin sahtecilikten korunmalarını görmek ve 

                                                
126 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.380. 
127 GÖZÜBÜYÜK, a.g.m., s. 127. 
128 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s.296, s.208–210. 
129 Yargıtay 6. C. D., 10.04.2006 tarih ve E:7775, K:3583 sayılı kararı “…Suça konu soruşturma belgelerinin kanıt 
oluşturan, hukuki sonuç doğuran ve konusu kamu düzeni olan belgelerden olması nedeniyle…” (GÜLTAŞ, a.g.e., s. 
131.) 
Yargıtay 6. C. D., 07.03.2002 tarih ve E:1054, K:2586 sayılı kararı “…TCK’nun 345. maddesinde öngörülen zarar ya 
da zarar doğması ihtimalinin sahtecilik suçlarında korunan değer ve suçun hukuksal konusu olan kamu güvenini 
sarsmaktan ibaret olduğu…” (GÜLTAŞ, a.g.e., s. 168.) 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 30.06.1998 tarih ve 6–183/255 sayılı kararı “…Türk Ceza Yasası’nın 6.Bab 3. Faslında 
düzenlenen evrakta sahtekarlık suçlarının hukuki konusu kamunun güvenidir.  Belgelerin gerçeğe aykırı olarak 
düzenlenmesi, gerçek bir belgeye eklemeler yapılması, tamamen veya kısmen değiştirilmesi eylemlerinin kamu 
güvenini sarstığı kabul edilerek suç sayılıp yaptırıma bağlanmıştır…” (GÜLTAŞ, a.g.e., s. 34.) 
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bilmek biçiminde oluşmuş genel, sürekli, toplumsal bir hak ve yarardır130. Kamunun 

güveni, özel hukukun veya kamu hukukunun kanıtlama gücü tanıdığı belgelere karşı 

olan genel güvendir. Toplumun inanma ve bireyin aldatılmama hakkı kamu güvenini 

oluşturur.   

Türk Ceza Kanunu’nda «Özel belgede sahtecilik» suçu «Özel Hükümler» 

başlıklı İkinci Kitap «Topluma Karşı Suçlar» başlıklı Üçüncü Kısmının Dördüncü 

Bölümünde «Kamu Güvenine Karşı Suçlar» başlığı altında düzenlenmiştir. Kamu 

güvenine karşı suçların işlenmesiyle toplumu oluşturan ve barış esasına dayalı bir hukuk 

toplumunda yaşama hakkına sahip olan herkes mağdur durumundadır131.  

Türk Ceza Kanunu özel belgede sahtecilik suçunun hukuksal konusu olarak 

«kamu güveni» kavramını öngörmüş ve benimsemiştir132. «Kamu güveni», topluma 

ilişkin hukuksal varlık ya da yarardır. Toplum, devlet düzeni içinde hukuken bir hak 

öznesi olmasa bile, toplumsal gereksinimleri karşılayan varlıkların ve yararların 

öznesidir. Kamu güveni, topluma ilişkin hukuksal varlık ya da yararlardan, değerlerden 

biridir. Hukuk düzeni bir olguyu kanıtlama yeteneği tanıdığı belgelerin öz ve biçimleri 

ile gerçekliklerine ve doğruluklarına duyulan ortak toplum inancını kamu güveni 

kavramı içinde korumak ve o yüzden de bu soyut varlık ya da yararın, değerin 

somutlaştığı belgeleri dokunulmaz ve ilişilmez kılmak istemiştir. Cezai korumanın 

konusu da budur. Gerçeğe aykırı olarak bu türden bir belgenin düzenlenmesi ya da 

gerçek bir belgeye ekleme yapılmasıyla ya da belgenin bütünün veyahut da bir 

kesiminin şu ya da bu yolla ortadan kaldırılmasıyla, onların doğruluklarına olan toplum 

(kamu) güveni sarsılacak ve böylelikle de zarar doğmuş olacaktır. Ortak ve toplumsal 

yaşamın barış içinde ve olayın akışını sağlayabilmek için ilişkilerde güven zorunludur 

ve devlet tarafından bu güveni sağlayabilmek için önlemlere başvurulması, bunun 

                                                
130 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s. 9. “Kamunun güveni, hukuk düzeninin herhangi bir hukuki olayı ispat 
kabiliyetini tanıdığı şeylerle, doğruluk ve gerçekliğine herkes tarafından güvenilmesini emrettiği dış şekil ve 
alametlerin sahtekârlıktan masun kalmalarını görmek ve bilmekten ibaret genel ve içtimai bir hak ve menfaattir.” 
131 İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler -Ceza Hukukuna Giriş -Suç Teorisi -Yaptırım Teorisi 
-Milletlerarası Ceza Hukuku, 3.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Eylül 2008, s. 210. 
132 Faruk EREM, Ahmet DANIŞMAN, Mehmet Emin ARTUK, Ümanist Doktrin Açısından Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Tümüyle Gözden Geçirilmiş 14. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi, 1997, Cilt 1, s.243. “Özel hükümlerin 
sınıflandırılmasında suçun hukuki konusunun “ihlal edilen hak” ölçüsüne göre yapılan esas sınıflandırmalar (örneğin 
kamu güvenine karşı işlenen suçlar bölümü) içinde ikincil sınıflandırmalar bakımından (aynı bölüm içinde belgede 
sahtecilik, kalpazanlık) ölçü tutulduğu söylenebilir.”  
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sonucu olarak da belgelerin gerçeklik ve doğruluklarının güvence altına alınmasındaki 

genel ve özel yararın korunması kaçınılmaz bulunmaktadır133. 

2.2.2.Özel Yarar 

Kamunun güvenine karşı işlenen suçlar, birden çok hukuki varlık veya 

menfaati ihlal eden, dolayısıyla «birden çok hukuki konulu suçlar» grubunda 

değerlendirilmektedir134. Belgenin hukuki konusu bir yandan hukuki ilişkilerde 

bulunması gereken güven, diğer yandan kanıtlama aracı olan belgelerin doğruluğunda 

ve gerçekliğinde garantisini bulan belirli yararlardır. Belgede sahtecilik suçu birden 

fazla hukuki yararı ihlal etmiş olabilir.  Başka bir anlatımla, belgede sahtecilik suçunun 

ihlal etmiş olduğu hukuki konulardan birincisi kamu güvenine, ikincisi ise kanıtlayıcı 

araçların bütünlüğünün koruduğu özel yarara ilişkindir135.  

Özel belgede sahtecilik açısından özel belge ile Devletin ilgisi bulunmamakta 

veya özel belgede sahtecilik suçu bütün suçların ilgilendirdiği kadar Devleti 

ilgilendirmektedir. Bu itibarla, özel belgede sahteciliğin kamunun güvenine karşı 

suçlardan sayılması en fazla bu güveni ihlal etmiş olduğundandır136. 

2.3. Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları  

2.3.1.Kasıt: Hukuken Korunan Hak ve Çıkarın Bozulmasına Yönelik İrade 

Suç, genel kasıtla ve hatta belirsiz bir kasıtla da işlenebilen bir suçtur137. Kamu 

güvenine karşı işlenen belgede sahtecilik suçlarında genel kasıt yeterlidir. Suçun hukuki 

konusu «kamu güveni» olup, kamu güvenini sarsacak şekilde davranılmış olması 

yeterlidir.  

                                                
133 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 14.02.1983 tarih ve 6–471–46 sayılı kararı. (ÇETİN, MALKOÇ, s.230.) 
134 EREM, ARTUK, DANIŞMAN, a.g.e., Cilt I, s.240, “Birden fazla konulu olabilen suç, hareket tek kaldığı halde 
birden fazla konuya da imkan verebilen suçtur. Birden fazla konulu olabilen suçlardan birden fazla olmaklığın 
«suçların içtimaı»  ve «müteselsil suç»  bakımından önemi büyüktür.” 
135 Mustafa EKİNCİ, Sinan ESEN, Anlatımlı ve Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanununda Yer Alan Hırsızlık, 
Yağma, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Hileli ve Taksirli İflas, Karşılıksız Yararlanma, Belgelerde 
Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar, Ankara, 2005, s.268. 
136 Faruk EREM, “Ammenin İtimadı Aleyhine Cürümler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1961, C. 
18, Sayı 1–4,  s.103, http://auhf.ankara.edu.tr/auhfd/auhf-dergisi/yil-1961-cilt-18-sayi-1-4/, Erişim: [20.03.2009]. 
137 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 24.11.1998 tarih ve 6–286/357 sayılı kararı. 
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Kasıt, failin bir belgede sahtecilikte bulunmak bilinç ve iradesiyle hareket 

etmesidir. Zarar verme bilinci özgül kastı (dolo specifico), yani bir amacı ya da güdüyü 

gerektirmez. Failin «çıkar sağlama bilinciyle» davranması zorunlu değildir. Çünkü bu 

suçlarda, failin başkasına zarar verebileceğini öngörebilmesi ve bu bilinçle davranması 

yeterlidir138. Zarardan anlaşılması gereken, kamunun belgelerin kanıtlama gücüne 

verdiği değerin ve inancın azalması sonucunun doğmasıdır139.  

Özel belgede sahtecilik suçunda, delil değeri olan sahte özel bir belgenin 

kullanılması unsuru genel veya özel bir hak veya menfaate zarar verme olasılığından 

ayrı olarak düşünülemez. Zira sahte bir ispat aracının kullanıldığı veya kullanılmaya 

teşebbüs edildiği her durumda, hukuken önemli bir olayın gerçek delili 

değiştirilmektedir. Belgede sahtecilik suçunda, değiştirilen yazı belge niteliğinde olduğu 

sürece, kamunun güveni derhal ve kesin bir şekilde sarsılacak yani genel bir zarar her 

zaman ve kendiliğinden oluşacaktır. Genel zarar ya da özel bir zarar verememeleri 

bakımından, cezalandırılmayan sahtecilik örnekleri yazının hukuken önemsiz yahut 

şeklen batıl veya belgede sahtecilik hakkındaki kurallarla korunmayan bir yazı olması 

nedeniyle yazının belge niteliğini taşımadığı durumlardır140. 

2.3.2.Aldatma Yeteneği 

Aldatma yeteneği, «biçimsel koşullar bakımından aldatma yeteneği» ve «içerik 

bakımından aldatma yeteneği» olmak üzere iki bakımdan incelenebilir. Biçimsel 

koşullar bakımından aldatma yeteneği, belgelerde bulunması gereken ortak işaretler ve 

nitelikler bakımından (renk tonu, yazı değişikliği, mühür, özel işaret, imza) aldatma 

yeteneklerinin olup olmadığı araştırılır. Resmi belgeler için aranan kesin biçim 

koşulları, mevzuata ve uygulamaya uygunluk gibi koşullar özel belge için aranmaz. 

İçerik bakımından aldatma yeteneği ise, belge içeriğindeki yazıların anlamları, kanıtını 

                                                
138 Yargıtay 4. C. D., 24.9.1997 tarih ve E: 1997/7137, K: 1997/7479 sayılı kararı “Gerçeğe aykırı olarak 
düzenlendiği iddia edilen belge, kamu güvenini sarsma / örseleme / çiğneme hukuksal konusunu taşıyorsa “zarar”, 
Kuruma sunulmuşsa “kullanma” öğeleri oluştuğundan eylem, Türk Ceza Kanunu’nun 345.  maddesine uyan suçu 
oluşturur.” 
139Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 12.11.1996 tarih ve 6–193/204 sayılı kararı. (TAŞDEMİR, ÖZKEPİR, a.g.e., s.155.)  
140 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s. 250, ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçları, s. 38. 
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oluşturdukları olgu ve olayların mevzuat ve uygulamayla çelişir durumda olup 

olmadıkları açısından değerlendirilmesidir141.  

Özel belge/resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi seçimlik hareketinde 

sahteciliğin ayrılmaz bir vasfı aldatma yeteneği olduğundan ve suçun tanımında zaten 

var olduğundan aldatma yeteneğine ayrıca yer verilmemiştir. Buna karşılık gerçek bir 

belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi seçimlik hareketiyle işlenen özel 

belge/resmi belgede sahtecilik suçlarında «başkalarını aldatacak şekilde» ibaresi 

kullanılmak suretiyle aldatma yeteneğine sahtecilik unsurları arasında yer verilmiştir.  

Özel bir belge üzerinde «değiştirme» şeklinde işlenen sahteciliğin başkalarını 

aldatabilecek nitelikte olması gerekir. Sahtecilikten söz edebilmek için, düzenlenen 

belgenin gerçek bir belge olduğu konusunda kişiyi yanıltıcı nitelikte olması gerekir. 

Başka bir deyişle, sahteciliğin beş duyuyla anlaşılabilir olmaması gerekir. Özel bir 

incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belgenin sahte belge 

olarak kabul edilmesi gerekir142. 

                                                
141 ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s.165-169. 
142 Yargıtay 5. C. D., 23.06.1994 tarihli kararı “yaşlılık aylığına hak kazanmadığı halde kazanmış gibi belge 
düzenlemek karşılığı sigortalı Cemil'den 50.000 TL rüşvet aldığı sübuta ermesine göre, rüşvet almak suçundan 
mahkumiyetine karar verilmeli, düzenlediği belgelerin aldatma (iğfal) kabiliyetini haiz olup olmadığı araştırılarak, 
sonucuna göre sahtecilik suçundan hukuki durumu değerlendirilmelidir.” şeklindedir. 
Yargıtay 6. C. D., 09.03.2006 tarih ve E:2004/1606, K:2006/2331 sayılı kararı “Suça konu gümrük çıkış 
beyannamelerinin fotokopi olarak Tüpraş Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olduğunun anlaşılması karşısında, ne 
şekilde kandırıcılık yeteneğine sahip olduğuna ilişkin kanıtlar açıklanıp gösterilmeden sanığın atılı suçtan beraat 
yerine yazılı şekilde hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.” (GÜLTAŞ, a.g.e., s.58.) 
Yargıtay 6. C. D., 11.11.1988 tarih ve 11238/12033 sayılı kararı “Sahte olarak düzenlendiği bildirilen faturalarda 
muhatapların adları bulunmadığı durumlarda ve bu durumuyla hukuki sonuç doğurma ile aldatma güçlerinin olmadığı 
gözetilmeden hük.” (ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s. 178.)  
Yargıtay 6. C. D., 25.09.2000 tarih ve 00/6342 sayılı kararı; “Türk Ticaret Kanunu’nun 688. maddesinde yazılı 
kambiyo senedi niteliğinde kabul edilemeyecek senedi vererek kullanan sanığın eyleminin, TCK. nun 79. maddesi 
yoluyla aynı kanunun 503/1. maddesinde yazılı suçu oluşturduğu gözetilmelidir.” 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 22.05.1989 tarih ve 89/00200 sayılı kararı “üzerinde değiştirme (tahrifat) yapıldığı ilk 
bakışta anlaşılan senette aldatma gücü (iğfal kabiliyeti), nesnel ölçülere göre yoktur”. 
Yargıtay 6. C. D., 5.3.1991 tarih ve 91/01803 sayılı kararı “suça konu belgede yapılan tahrifatın iğfal kabiliyetini haiz 
olup olmadığı araştırılıp tartışılmadan hukuki durumun tayini yasaya aykırıdır.”  
Yargıtay 6. C. D., 25.03.1996 tarih ve E: 1996/3267, K: 1996/3103 sayılı kararı “onaysız fotokopiden ibaret belgenin, 
ne suretle aldatma (iğfal) kabiliyetini haiz olduğu açıklanıp tartışılmadan, mahkumiyet hükmü kurulması yasaya 
aykırıdır.”  
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2.3.3.Zarar Doğmuş Olması veya Zarar Doğması Olasılığı Bulunması 

Belgede sahtecilik suçu bir şekli suç143 daha doğrusu tehlike suçlarındandır144. 

Sahtecilik eylemi gerçekleştirilmekle zarar ve tehlike meydana gelebileceği için ancak 

tehlike meydana gelmesi şart olmadığından145 suç işlenmiş olur. Zararın fiilen meydana 

gelmesi şart değildir. «Zarar olasılığı» belgede sahteciliğin oluşumu için yeterlidir. 

Zarar olasılığının genel veya özel olmasının önemi yoktur. Zarar, yasal bir hak veya 

menfaatin ihlalini ifade eder. Bu itibarla, zarar olasılığı sahtecilik suçunun yapısında var 

olan bir unsurdur.  

Türk Ceza Kanunu sistematiğinde suçun hukuki konusu «kamu güveni» olarak 

belirtilmiştir. Suçun oluşabilmesi için bilfiil bir zararın var olması veya olasılık 

dahilinde bulunması şarttır. Sahte belgenin düzenlendiği ve özel belgenin ise 

kullanıldığı anda kamu güveni sarsıldığı için zarar doğmuştur ve sahtecilik suçu 

oluşmuştur. Ayrıca bireysel malvarlığı zararı aranamaz146. Ancak bireysel malvarlığı 

zararını doğurabilme gücü, yani potansiyel zarar olabilir147. 

                                                
143 EREM, DANIŞMAN, ARTUK, a.g.e., I. Cilt, s. 267. “Sonucun zaman ve yer bakımından hareketin içinde 
bulunduğu, onunla kaynaşmış bulunduğu hallerde şekli suç (neticesi harekete bitişik suç); zaman ve yer bakımından 
sonucun hareketten sonra meydana geldiği hallerde maddi suç (neticesi hareketten ayrılabilen suç) söz konusudur.” s. 
309. “Şekli suçlarda teşebbüs kabul edilemez. Çünkü şekli suçun oluşması için sonucun meydana gelmesi şart 
değildir. Bu suçun icra fiillerinin yapılması ve suçun oluşması aynı andadır. Tek fiil ile meydan gelen suçlar 
teşebbüse elverişli değildir. Çünkü icrai fiille birlikte suç meydan gelmiştir. Sövme, sahte belge kullanma gibi.” 
144 ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçları, s. 39., EREM, DANIŞMAN, ARTUK, a.g.e., I. Cilt,  s. 269. “Bir 
anlayışa göre tehlike sonucun meydana geleceği veya gelmeyeceği arasındaki belirsizliği ifade eden bir durumdur. 
Diğer bir anlayışa göre, tehlike ihtimal kavramına dayanır. Aynı veya benzeyen olaylar hakkındaki tecrübeler ihtimali 
gerçek saymaya yeterlidir.” ÖZGENÇ, a.g.e., s. 207. “Tehlike suçları, kanun koyucunun bazı hukuki değerleri daha 
etkin korumak amacıyla, bunları ihlal eden davranış dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için, herhangi bir zararın 
gerçekleşmesine gerek görmediği suçlardır.” 
145EREM, DANIŞMAN, ARTUK, a.g.e., I. Cilt,  s. 311–312. “Bazı suçlarda suçun oluşması için zararlı bir sonucun 
oluşması şarttır. Bazı suçlarda ise suçlar belirli bir tehlike durumu arzettikleri için cezalandırılırlar. Genellikle zarar 
suçlarına teşebbüs mümkündür, tehlike suçları ise teşebbüse elverişli değildir.”  
ÖZGENÇ, a.g.e., s. 207–208. “Somut ve soyut tehlike suçu ayrımı, suçla yaratılan tehlikenin değerlendirilmesine 
yöneliktir. Soyut tehlike suçlarında hareketin yapılması ile tehlikenin bulunduğu var sayılır. Hareketin korunan 
hukuki değer açısından tehlike yaratmış olup olmadığı araştırılmaz. Somut tehlike suçlarında ise hareketin gerçekten 
korunan hukuki yararı tehlikeye sokup sokmadığı araştırılır. Zarar tehlikesi yoksa suç da oluşmaz.” 
146 Belgede sahtecilikte sözü edilen zarar, sahtecilik fiilinden dolayı, kamu güveninin bozulabilmesidir. Olası 
malvarlığı zararını kapsamamaktadır. Malvarlığı zararı aranması durumunda özel belge oluştuğu için, eksik ve tam 
kalkışmaya elverişli olmadığı halde suç kalkışmaya elverişli hale gelecek; tehlike suçu olmaktan çıkıp zarar suçuna 
dönüşecektir.  
147 Sözgelimi, hiçbir parasal çıkar sağlamayan bir dernek başkanlığından sahte imza ile birinin çekilmesine yol açan 
sahte dilekçe, özel bir belgedir ve hiçbir özel maddi çıkara yönelmediği halde suç oluşmuştur. Yine, bir kadının yazı 
ve imzasını taklit ederek sahte aşk mektubu yazmak ve bu mektubu kocasına göndermek bir malvarlığı zararı 
doğmadığı halde sahtecilik suçunu oluşturur. Zararın “doğması” değil, “zarar doğurabilme gücü” vurgulanmak 
istenmiştir. 
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Belgede sahtecilik suçlarında korunan hukuki varlık, yazı üzerine kurulan 

uygarlık dünyasında, hukuk düzeninin kanıt değerini tanıdığı belgelerin doğruluk 

(sahihlik) ve gerçekliklerine (hakikiliklerine) duyulan ortak inançtır. Yani kamu 

güvenidir (fides publica). Sahtecilik suçlarında suçun hukuki konusu toplumsal bir 

varlık olan «kamu güveni» kavramı ve bu yüzden özellikle aranan şart «aldatabilme 

gücü» kavramıdır148.  

Belgede sahtecilik suçunda, zarar olasılığı doğrudan doğruya sahte belgenin 

niteliğinden anlaşılmalıdır149. Kamu güveninin sarsılabilmesi için, yapılan sahteciliğin 

aldatıcı nitelikte olması yani özel bir dikkatle inceleme konusu olmaksızın belgeyi 

okuyan kişinin bunun sahte olmadığı kanısına varabilmesi gerekmektedir. Sahtecilik 

aldatma gücüne ulaşmamış ve kabaca yapılmışsa, kamu güveni zarar görmediği için 

kamusal zarar doğmayacak ve dolayısıyla suç oluşmayacaktır. Zararın doğması için 

aldatma olgusunun hukuken korunan kamu güvenini sarsacak oran ve düzeyde olması 

gerekmektedir.  Sahtecilik ilk bakışta anlaşılabilir ve kuşku uyandırabilecek nitelikte ise 

aldatma gücü bulunmayacağından ve suçun hukuki konusu olan kamu güveni 

sarsılmayacağından zarar da doğmayacak ve hareket sahtecilik suçunu oluşturmaya 

yeterli bulunmayacaktır. 

2.4.Özel Belgede Sahtecilik Suçu 

Türk Ceza Kanunu’nda özel belgede sahtecilik suçu, kamu güvenine ve hukuki 

ilişkiye zarar verme söz konusu olduğundan «Kamu Güvenine Karşı Suçlar» arasında 

düzenlenmiştir.  

Türk Ceza Kanunu’nun «Özel Belgede Sahtecilik» başlıklı 207. maddesinde 

özel belgede sahtecilik suçu “(1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek 

bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra 

hükmüne göre cezalandırılır.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

                                                
148 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 24.11.1998 tarih ve 6-286/357 sayılı kararı.(GÜLTAŞ, a.g.e., s.126.) 
149 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.244. 
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Türk Ceza Kanunu’nda özel belgede sahtecilik suçu, özel belgenin kanıtlama 

gücüne kıyasla resmi belgenin kanıtlama gücünün çok daha üstün olması150 nedeniyle 

daha hafif bir ceza yaptırımı altına alınmış ve cezalandırılması kullanma şartına 

bağlanmıştır.  

2.4.1. Özel Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek 

2.4.1.1. Suçla Korunan Hukuksal Değer 

Kamunun güveni, hukuk düzeninin, herhangi bir hukuksal olayı kanıtlama 

yeteneği tanıdığı bütün belgelerin sahtecilikten korunmalarını görmek ve bilmek 

biçiminde oluşmuş genel ve sürekli toplumsal bir hak ve yarardır. Toplumun kanıtlama 

araçlarının doğruluk ve gerçekliğine inanma ve bireyin aldatılmama hakkı kamu 

güvenini oluşturur151.  

Kamunun güveni, özel hukuk veya kamu hukukunun kanıtlama gücü tanıdığı 

belgelere karşı olan genel güvendir. Özel belgede sahtecilik suçu, hukuki ilişkilerde 

bulunması gereken güveni sarsarak kanıtlama aracı olan belgelerin doğruluğunda ve 

gerçekliğinde güvencesini bulan toplumun ortak yararını zedelemektedir. Özel belgede 

sahtecilik suçunda, belgeye tanınan «gerçeklik karinesi» ortadan kaldırıldığından kamu 

güveni sarsılmaktadır152. 

2.4.1.2.Suçun Konusu 

Özel belgede sahtecilik suçunun konusu özel belgedir. Özel belge, kamu 

görevlisinin görevi nedeniyle düzenledikleri dışında kalan, resmi belgeden sayılmayan, 

resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmiş olmayan, doğrudan hukuken hüküm, sonuç 

meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya kanıtlanmasına yarayan yazıdır.  

Özel belge, resmi belge niteliğinde bulunan belgeler dışındaki bütün 

belgelerdir. Bir belgenin özel belge sayılması, belgenin özel bir kişi tarafından 

düzenlenmesinden ileri gelmez. Özel belge niteliğini veren unsur, belgenin bir kamu 

                                                
150 HATİPOĞLU, PARLAR, , a.g.e., s.3092. 
151 KAYLAN, a.g.m., http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/104.doc, Erişim: [15.03.2009]. 
152 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.455. 
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görevinin yapılması sırasında ve kamu görevinin gereği olarak düzenlenmemiş 

bulunmasıdır.  

Suçun oluşumu açısından özel belgenin «hukuken korunmaya değer bir belge» 

olması gerekmektedir153. Bu itibarla, özel belgenin konusu hukuka aykırı olmamalıdır154. 

Konusu hukuka aykırı sözleşmeler, hukuki sonuç doğurmazlar. Özel belge bir hakkı 

kanıtlamaya yaramasa bile, belirli bir olayı kanıtlamaya yarayan belgedir155.  

Özel belgenin isteyerek veya kanunen zorunlu olduğu için düzenlenmiş olması 

önemli değildir. Bu itibarla, Türk Ticaret Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan 

ticarî defterler ve Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan fatura, gider 

pusulası gibi belgeler özel belge olarak sınıflandırılmaktadır.  

Özel belgenin kanunen belirli şekilde düzenlenmiş olmaması, özel belge olma 

niteliğini değiştirmez. Resmi belge olarak düzenlenmiş olmakla birlikte şekil noksanlığı 

nedeniyle resmi belge niteliğini alamamış belgeler özel belge niteliğini alırlar156. 

2.4.1.3. Suçun Maddi Unsuru 

Özel belgede sahtecilik suçunun maddi unsuru iki ayrı hareketten oluşur. 

Bunlardan birincisi kısmen veya tamamen sahte belge düzenlemek veya gerçek ve 

geçerli bir özel belgede başkalarını aldatacak şekilde değişiklik yapmak ve ikincisi ise 

belgeyi kullanmaktır.  

Özel belgede sahtecilik suçunu oluşturan hareketlerden biri, özel belgeyi sahte 

olarak düzenlemektir. Özel belge gerçekte var olmadığı hâlde, varmış gibi sahte olarak 

üretilmektedir. 

Özel belgede sahtecilik suçunu oluşturan hareketlerden ikincisi, gerçek bir özel 

belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmektir. Bu seçimlik hareketle, gerçekte var 

olan özel belge üzerinde silmek veya ilaveler yapmak suretiyle değişiklik yapılmaktadır. 

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için gerçek ve geçerli olan özel belge 

                                                
153 HATİPOĞLU, PARLAR, a.g.m., s.3092. 
154 KAYLAN, a.g.m.,http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/104.doc, Erişim: [15.03.2009].  
155 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.449–450. 
156ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.449. 
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üzerinde yapılan değişikliğin aldatıcı nitelikte olması gerekir. Özel belge üzerinde 

yapılan değişikliğin aldatıcı nitelikte olmaması durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 

208. maddesindeki özel belgeyi bozma suçu oluşur157.  

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, bu iki seçimlik hareketten 

birinin gerçekleşmesinin yanı sıra, suçun maddi unsuru olarak düzenlenen sahte 

belgenin «kullanılması» gerekir158. Kullanmadan maksat, bu sahte belgenin herhangi bir 

hukukî ilişkide veya herhangi bir hukukî işlem tesisinde dikkate alınmasını sağlamaya 

çalışmaktır159.  

Kullanma, bizzat özel belgeyi düzenleyen veya onun bilgisi dahilinde bir başka 

kimse tarafından gerçekleştirilir. Özel belgeyi düzenleyenin, üçüncü kişi tarafından 

gerçekleştirilen kullanmadan cezalandırılabilmesi için üçüncü kişi ile özel belgeyi 

düzenleyen kişi arasında bir anlaşmanın bulunması gerekir. Üçüncü kişi tarafından 

belgenin sahteliğini bilerek kullanma gerçekleştirilmiş olmalıdır. Sahte özel belgenin 

düzenleyen kişinin bilgisi dışında başkası tarafından kullanılması durumunda, kullanma 

unsuru gerçekleşmediğinden, belgeyi düzenleyen kişi cezalandırılmaz. Sahte özel 

                                                
157HATİPOĞLU, PARLAR, a.g.e., s.3093. 
158EREM, DANIŞMAN, ARTUK, a.g.e., Cilt 1, s. 256. “Özel belgede sahtecilik suçunda belgenin düzenlenmesinden 
ayrı olarak, kullanılması da şart sayılmıştır. Kanuni tipte birden fazla hareketin yapılmasının zorunlu görüldüğü 
suçlara “birleşmiş hareketli suçlar” denilmektedir.”  
159 Madde Gerekçesi.  
Yargıtay 6. C. D., 13.11.1992 tarih ve 6047/7726 sayılı kararı “Özel belgede sahtecilik suçunun “kullanma ile 
oluşacağı gözetilerek suça konu belgenin nerede, ne zaman ve ne şekilde kullanıldığı tartışılmadan yazılı şekilde 
karar verilmesi” (TAŞDEMİR, ÖZKEPİR, a.g.e., s.235.)  
Yargıtay 6. C. D., 16.06.1992 tarih ve 4136/4681 sayılı kararı “Sanığın az vergi ödemek amacıyla sahte fatura 
düzenlemekten ibaret eyleminin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı 
şekilde (T.C.Y’nın 345. maddesiyle) hüküm tesisi”  (TAŞDEMİR, ÖZKEPİR, a.g.e.,  s. 236.) 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 04.06.2002 tarih ve Esas No.2002/6–144, Karar No.2002/271 sayılı kararı, “1219-
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun/75, Özel evrakta sahtecilik suçunun oluşması için özel 
evrakta sahtecilik yapılması yeterli değildir. Suçun oluşması için, sahte olarak düzenlenen özel evrakın kullanılması 
gerekmektedir. Bir başka anlatımla "kullanma", bu suçun unsurlarındandır. Bu suçta fail, çıkar sağlamak bilinci ile 
hareket etmekte, gerçekleştirmek istediği netice, karşı tarafa zarar verip kendisine çıkar sağlamak olduğu için de sahte 
olarak düzenlenen özel evrakın kullanılması şarttır. Somut olay değerlendirildiğinde; sanığın, işlettiği ve doktor 
olarak yöneticiliğini yaptığı özel tıp merkezinde, hasta hakkında düzenlenen ultrasonografi raporunu, yakınan doktor 
adına kaşe basıldığı halde yerine imzaladığı duruşmadaki anlatımlarıyla da sabittir. Tedavi işlemi ile ilgili olmayan 
bu konuda artık yüksek sağlık şurasından görüş sorulmasına gerek yoktur. Ancak, sanığa yüklenen özel evrakta 
sahtecilik suçunun kullanma unsurunun olayda ne şekilde gerçekleştiği hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Suça 
konu ultrasonografi raporunun çıkar sağlayacak şekilde kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için, hastaya ait 
check-up center doktorlar grubu tıp merkezince düzenlenmiş hasta dosyası getirtilip, bu hastanın ve tedavisini 
üstlendiği söylenen doktor ile yine hastanın muayenesini yaptığı bildirilen doktorun tanık olarak dinlenmeleri 
suretiyle soruşturmanın genişletilmesi gerekmektedir. Böylece, suça konu raporun çıkar sağlamak için sahte olarak 
düzenlenip, kullanılıp kullanılmadığı konusu açıklığa kavuşturularak sonucuna göre sanığın hukuki durumu tayin 
edilmelidir.”  
Yargıtay 6. C. D., 31.12.1992 tarih ve 8408/9997 sayılı kararı “Sanığın bilerek kabul ettiği faturaları kullanmadığının 
anlaşılması karşısında beraati yerine yazılı biçimde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.” 
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belgeyi düzenleyenin bilgisi dışında kullanan kişi ise Türk Ceza Kanunu’nun 207. 

maddesinin 2. fıkrasına göre cezalandırılır160. 

2.4.1.4.Suçun Manevi Unsuru 

Özel belgede sahtecilik suçunda manevi unsur kasıttır. Suç ancak doğrudan 

kasıtla işlenebilir161. Kastın hem sahte özel belge düzenlemeye, hem de sahte özel 

belgenin kullanılmasına yönelik olması gerekir. Sahte özel belgeyi kullanan kişi ile özel 

belgede sahteciliği yapan kişinin farklı kişiler olması durumunda, suçun oluşabilmesi 

için kullanan kişinin belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekmektedir.  

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için kullanmanın gerçekleşmesi 

gerekir. Kullanma bizzat özel belgede sahteciliği yapan ya da sahteciliği bilen bir 

başkasınca gerçekleştirilir. Sahte özel belgenin kullanılması sonucunda bir haksız çıkar 

sağlanmış olup olmamasının suçun oluşumuna etkisi bulunmamaktadır. Genel veya özel 

zarar olasılığı yeterlidir. Suçun oluşması için, suçluda zarar verme bilincinin bulunması 

ve zarar verme bilincinin bulunduğunun kanıtlanması gerekir. Zarar verme bilinci, 

sahtecilikle başkasının hak ve çıkarına zarar verilebileceğinin öngörülebilmesidir. 

Kastın suçun maddi unsurunu oluşturan iki seçimlik hareketten birisi yanında, 

suça konu olan yazının belge olduğuna yönelik olması da gerekir. Belgenin sahte 

olduğunu bilmeden kullanan kişi kasten hareket etmiş olmaz.  

2.4.1.5. Suça Etki Eden Nedenler 

2.4.1.5.1. Ağırlaştırıcı Neden 

Özel belgede sahtecilik suçlarında, belgenin niteliği aynı kaldığından, 

ağırlaştırıcı bir neden belirtilmemiştir.  

                                                
160 ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s. 461, Hakkı DEMİREL, “Türk Ceza Kanununun Evrakta Sahtekârlık Cürmü 
Hakkındaki Hükümlerinin Sistematik İzahı Üzerinde Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 
1956, Cilt 13, Sayı 1–2, 1956, s.50, http://auhf.ankara.edu.tr/auhfd/auhf-dergisi/yil-1956-cilt-13-sayi-1-4/,  Erişim: 
[18.02.2009]. 
161 ÖZGENÇ, a.g.e., s. 240–208 “Kasten işlenebilen bir suç, hem doğrudan kasıtla hem de olası kasıtla işlenebilir. 
Suçun kanuni tanımında “bilerek”, “bildiği halde”, “bilmesine rağmen” gibi ifadelere açıkça yer verilmiş ise, bu suç 
ancak doğrudan kastla işlenebilir, olası kastla işlenemez.”  
TCK Madde 207, f.2 “bilerek” ifadesine yer verilmiş olduğundan ancak doğrudan kastla işlenebilir.  
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2.4.1.5.2. Hafifletici Neden 

Türk Ceza Kanunu’nun «Daha Az Cezayı Gerektiren Hal» başlıklı 211. 

maddesinde resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçları için ortak bir 

hafifletici neden öngörülmüştür. Suç olmayan bir amaç için bir suçun araç kılınması 

(araç suç-amaç suç ilişkisi, gerçeğin kanıtlanması için sahtecilik) ile bir suç işlemek için 

diğer bir suç işlemek (amaç suç-araç suç, dolandırıcılık için sahte belge kullanmak) aynı 

şey değildir162. Türk Ceza Kanunu’nun 211. maddesinde özel belgede sahtecilik suçunun 

bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi 

amacıyla işlenmesi durumu, suçun temel şekline göre daha az ceza ile cezalandırılması 

gereken bir hâl olarak öngörülmüştür. Bu durumda, ceza yarısı oranında indirilecektir.  

2.4.1.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

2.4.1.6.1. Suça Teşebbüs  

Türk Ceza Kanunu’nun «Suça Teşebbüs» başlıklı 35. maddesinde (1) Kişi, 

işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da 

elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.  

(2) Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına 

göre, ağırlaştırımış müebbet hapis cezası yerine on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet 

hapis cezası yerine dokuz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer 

hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir163. şeklinde 

açıklanmıştır. 

Özel belgede sahtecilik suçu hareketle oluştuğu için eksik ve tam teşebbüsün164 

söz konusu olmayacağı kabul edilmektedir. Hareket ile sonucun gerçekleşmesi arasında 

bir zaman aralığı bulunmamakta ve hareket yapılır yapılmaz suç kendiliğinden 

tamamlanmakta olduğundan ne tam teşebbüs ne de eksik teşebbüs mümkündür. Sahte 

                                                
162 EREM, ARTUK, DANIŞMAN, a.g.e.,  Cilt I, s. 243. 
163 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bahri ÖZTÜRK, Mustafa Ruhan ERDEM, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve 
Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008,  s.279–303. 
164 Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ekim 2008, a.g.e., s.279, 
“Teşebbüsü “suç kararı alıp, suç yolunda hazırlık hareketlerini tamamladıktan sonra icra hareketlerine başlayıp ancak 
elinde olmayan nedenlerle sonuca ulaşamama durumu” olarak tanımlamaktadır.” 
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belgenin düzenlenmesi ve kullanılması ile özel belgede sahtecilik suçu tamamlanır. 

Özel belgede sahtecilik suçu bakımından «kullanma» suçun unsuru içinde yer alır. 

Sahte olarak düzenlenen özel belgenin kullanılmasıyla suç oluştuğundan teşebbüs 

mümkün değildir165.  

Özel belgede sahtecilik suçunun tamamlanması için hem sahte belgenin 

düzenlenmesi veya değiştirilmesi, hem de sahte belgenin kullanılması gerekmektedir. 

Kullanılmak üzere gösterilen sahte belgenin karşı taraf tarafından reddedilmesi 

durumunda, eksik teşebbüsün kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir166. Özel 

belgede sahtecilik suçunda «zarar» kullanma unsurundan dolayı «çıkar sağlama» 

anlamında anlaşılmamalıdır. Sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması 

«aldatıcılık» niteliğini pekiştirmektedir. Zararın «malvarlığı» zararı şeklinde anlaşılması 

durumunda, özel belgede sahtecilik suçu teşebbüse elverişli hale gelecek «tehlike suçu» 

olmaktan çıkıp «zarar suçuna» dönüşecektir167. Özel belgede sahtecilik suçunda söz 

konusu olan zarardan ayrılmayı gerektiren bir fark yoktur.  

2.4.1.6.2. Suçlarda Birleşme 

Türk Ceza Kanunu’nun «İçtima» başlıklı 212. maddesinde resmi belgede 

sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçu için ortak bir içtima hükmüne yer verilmiştir168. 

Türk Ceza Kanunu’nun 212. maddesi hükmü “Sahte resmî veya özel bir belgenin bir 

başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan 

dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.” şeklindedir. 

 

                                                
165Yargıtay 6.C. D., 14.10.1999 tarih ve E: 1999/5537, K: 1999/5744 sayılı kararı “1- Özel belgede sahtecilik suçu, 
"kullanma" ile oluşacağından suça konu belgelerin nerede, ne zaman, ne şekilde kullanıldığı, karar yerinde açıklanıp 
tartışılmalıdır. 
2- Kabule göre de, sahtecilik suçlarına ancak eksik derecede kalkışılabilir; tam kalkışma olanaklı değildir.” (Yargıtay 
Kararları Dergisi, Kasım 1999) 
166 HAKERİ,a.g.e., s.293. “İstisnaen neticesi harekete bitişik suçlara da teşebbüs düşünülebilir. İcra hareketlerinin 
bölünebildiği hallerde bu suçlar teşebbüse müsait hale gelebilir.” Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku Genel Kısım, 
Ankara: Savaş Yayınevi, Ekim 2008, s.270–271. “Tehlike suçlarına teşebbüs mümkündür. Türk Ceza Kanunu Madde 
106 “Tehdit” suçu bir tehlike suçudur ve tehdit suçuna teşebbüs mümkündür. Örneğin tehdit içeren mektubun 
postalanmasından sonra ele geçmesi durumunda olduğu gibi. Sırf hareket suçlarına sadece icra hareketlerinin 
tamamlanmaması şeklindeki teşebbüs söz konusu olabilir. Çünkü bu tür suçlarda hareket tamamlandığında suç da 
tamamlanmıştır. Ancak sırf hareket suçlarında bu tür teşebbüsün gerçekleşebilmesi için, hareketin bir oluşum 
sürecine sahip bulunması veya parçalara bölünebilir olması gerekmektedir.”  
167 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 24.11.1998 tarih ve 6-286/357 sayılı kararı (GÜLTAŞ, a.g.e., s.128.) 
168 HAKERİ, a.g.e., s.345. “Türk Ceza Kanunu özel hükümler kısmında bileşik suç kabulünü engellemeye yönelik 
hüküm öngörmüştür. Bileşik suç kabul edilmeyecektir.” 
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Türk Ceza Kanunu’nun 212. maddesi, Türk Ceza Kanunu’nun 44. 

maddesindeki «fikri içtima»169 genel kuralına resmi belge/özel belgede sahtecilik suçu 

bakımından istisna koymakta ve resmi belge/özel belge bir başka suçun işlenmesinde 

kullanıldığında her iki suçtan da ceza uygulamasına olanak sağlamaktadır.  

Tük Ceza Kanunu’nun 212. maddesinde öngörülen «özel içtima» kuralı 

uyarınca, sahte özel bir belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması 

durumunda hem özel belgede sahtecilik suçundan, hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı 

ceza uygulanacaktır170. Sahte bir özel belge kullanılarak başka bir suçun işlenmesi 

durumunda, TCK 212. madde uyarınca fail hem özel belgede sahtecilik suçundan hem 

de işlenen diğer suçtan cezalandırılır. Örneğin, sahte belgenin kullanılması sureti ile bir 

kimse aldatılarak bir yarar elde edilmesi durumunda, hem dolandırıcılık hem de resmi 

veya özel belgede sahtecilik suçlarına ait cezaların içtima suretiyle ceza verilmesi 

gerekecektir. Keza, sahte belge düzenlemek suretiyle zimmetin gizlenmeye çalışılması 

durumunda, hem zimmet suçundan hem de resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı 

ayrı ayrı cezaya hükmolunması gerekmektedir171.  

                                                
169Türk Ceza Kanunu’nun “Fikri İçtima” başlıklı 44. maddesi “İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına 
sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.”    
765 sayılı TCK uygulamasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu 07.10.2004 tarih ve 6–199/215 sayılı kararında da 
“Dolandırıcılık suçu, bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve desise yaparak, hataya düşürüp onun veya başkasının 
zararına haksız çıkar sağlamaktır. Hile ve desise ile mağdurun yanıltılması arasında nedensellik bağı bulunmalı, hileli 
hareket, haksız çıkar sağlama amacı ve zarar vermeyi isteme bilinç ve iradesiyle yapılmalıdır. Belgede sahtecilik suçu 
ise; amaç değil, haksız çıkar elde etmek amacını gerçekleştirmek için kullanılan bir araçtır. Sanığın zarar vermeyi 
öngörmüş, tahmin etmiş ve istemiş olması gerekir. Özel belgede sahtecilik suçu belgenin kullanılması ile oluşur. 
Dolandırıcılık suçunda desise olarak kullanılan sahte özel belge dolandırıcılık suçunun unsurunu oluşturacağından, 
TCK’nın 79. maddesi uyarınca sanığın sadece cezası ağır olan dolandırıcılık suçundan cezalandırılması gerekir.” 
Sahte özel belgenin kullanılmasıyla ayrı bir suç (örneğin dolandırıcılık) işlendiğinde fikri içtima (biçimsel toplama) 
kuralına göre en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı ceza verilmesi (fikri içtima) gerektiği, görüşü benimsenmiştir.  
170 Türk Ceza Kanunu’nun 42(1). maddesi  “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması 
dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz”. Bileşik suç biri 
diğerinin unsuru ya da ağırlaştırıcı nedenini oluşturan iki ayrı suçtan meydana gelir. Bileşik suçlarda içtima 
hükümleri uygulanmaz. 5237 sayılı TCK uygulamasında özel belgede/resmi belgede sahtecilik suçunda bileşik suç 
uygulamasından vazgeçilmiştir. Özel belgede sahtecilik suçunun dolandırıcılık suçunun bir unsuru olduğunu savunan 
görüş uyarınca “Sahte özel belgenin dolandırıcılığın işlenmesinde kullanılması halinde “bileşik suç” söz konusudur. 
Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için, bir unsur olarak kullanmanın gerçekleşmesi gerekir. Dolandırıcılığın 
kurucu unsuru hileyle yanıltarak ve zarar vererek haksız çıkar sağlamaktır. Sahte özel belgenin kullanılması 
sonucunda haksız bir çıkar sağlanmaktadır. Özel belgede sahtecilik suçunun bir unsuru olan kullanma, dolandırıcılık 
suçunun bir unsuru olarak dikkate alınır.”   
171 TCK 212. Madde Gerekçesi.  
Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi belgede/Özel belgede sahtecilik” suçu yönünden “fikri içtima”  kuralına istisna 
koyan 212. maddesi sahtecilik-dolandırıcılık (TCK madde 158), sahtecilik-zimmet (TCK madde 245/2), sahtecilik- 
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK madde 247/2, 3), sahtecilik-görevi kötüye kullanma (TCK 
madde 257) gibi suçlar için öngörülmüştür. 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 11.07.2006 tarih ve E.2006/5–182, K/2006/182 sayılı kararı “ Yerel Mahkemece talep 
edildiği belirtilmiş ancak köy muhtarı olan sanık hakkında bir kısım köy gelir ve gider makbuzlarının alt ve üst 
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2.4.1.6.3. Zincirleme Suç (Müteselsil Suç) 

Türk Ceza Kanunu «Zincirleme Suç» başlıklı 43. maddesinde “(1) Bir suç 

işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun 

birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak, bu ceza, dörtte 

birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az 

cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan 

suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır.  

(2) Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, 

birinci fıkra hükmü uygulanır.  

(3) Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel 

istismarı ve yağma suçlarında bu madde hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer 

verilmiştir. 

Türk Ceza Kanunu 43(1). maddesi uyarınca zincirleme suçun şartları «aynı 

suçun birden fazla işlenmesi» ve «aynı suç işleme kararıdır». Özel belgede sahtecilik 

suçunda «aynı suç işleme kararının» sonucu olarak «birden fazla özel belge» sahte 

olarak düzenlendikten sonra «değişik zamanlarda aynı kişiye karşı» kullanılacak olursa 

zincirleme suç oluşacaktır172. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü 

uygulanır. «Mağduru belli bir kişi olmayan suç» ibaresi ile anlatılmak istenen suçla 

korunan öncelikli hukuksal yararın bireye değil topluma, millete veya devlete ait 

olmasıdır. Mağdurun belli bir kişi olmaması durumunda da zincirleme suç hükümlerinin 

uygulanacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmesi ile topluma ve devlete karşı suçlar 

bakımından zincirleme suç kurallarının uygulanmasına olanak sağlanmak istenmiştir173. 

                                                                                                                                          
nüshalarında farklı rakamlar yazarak ve bir kısım makbuzlara da eksik miktarlar yazarak aradaki farkın zimmete 
geçirildiği iddiası ile kamu davası açılmış ve yapılan sahtecilik eyleminin zimmet suçu içerisinde eridiğinden sanığın 
sadece zimmet suçundan dolayı yargılanması talep edilmiş olmasına karşılık “Zimmet suçunda 765 sayılı Yasa 
dönemindeki (mürekkep) bileşik suç uygulamasından vazgeçilmiş, 5237 sayılı Yasa uyarınca bu suçun işlenmesi 
sırasında başka suçların işlenmesi halinde ayrıca bu suçlardan da cezaya hükmedileceği belirtildiğinden, mahkemece 
sahtecilik suçu yönünden de değerlendirme yapılarak, sahtecilik suçunun oluştuğunun kabulü halinde”    (Yargıtay 
Kararları Dergisi, Nisan 2008, C. 34, Sayı 4, s.724–726.)  
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 247(2). Maddesi “Suçun zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli 
davranışlarla işlenmesi halinde verilecek ceza yarısı oranında artırılır.” 
172 Tolgahan ÖZTOPRAK, “Farklı Nevinden Fikri İçtima”, 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/28_sayi%20i%C3%A7erik/, Erişim:[25.05.2009]. 
173 ÖZTÜRK, ERDEM, a.g.e.,  s.308. 
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Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli 

şekilleri aynı suç sayılır. Bu durumda fail aynı suç işleme kararına bağlı olarak birisi 

basit hırsızlık (TCK Madde 141) diğeri de nitelikli hırsızlık olmak üzere (TCK Madde 

142) iki ayrı hırsızlık suçu işlerse174 bu suçlar zincirleme suç ilişkisine girebilir175. 

Buna karşılık, bir suçun «aynı suç işleme kararı» kapsamında ancak «değişik 

kişilere karşı birden fazla işlenmesi» durumunda, zincirleme suç hükümleri 

uygulanamaz176. Suçun mağdurlarının farklı olması halinde adına sahte özel belge 

düzenlenen her bir gerçek veya tüzel kişi sayısı kadar suç oluşur. 

Türk Ceza Kanunu 43(2). maddesi uyarınca bir «tek fiille» «birden fazla kişiye 

karşı» işlenen suçlardan dolayı sorumlulukla ilgili bir içtima hükmüne yer verilmiştir. 

Bu durumda suçun cezası birinci fıkrada belirtilen oranlarda (¼’ünden ¾’üne kadar) 

artırılır177. Özel belgede sahtecilik suçunun oluşması için sahte belgenin «düzenlenmesi 

ve kullanılması» gerektiğinden tek bir özel belgenin düzenlenip birden fazla kez 

kullanılması halinde «zincirleme suç» oluşmayacaktır.  

2.4.1.6.4. Suça Katılma  

Özel sahte belgeyi düzenleyen ve kullanan kişilerin farklı kişiler olması ve 

aralarında «katılma iradesi» bulunması durumunda, her ikisi de özel belgede sahtecilik 

suçunun asli faili olarak cezalandırılır. 

Türk Ceza Kanunu’nun «Faillik» başlıklı 37. maddesinde suça katılma 

şekilleri, fiilin işlenişi üzerinde kurulan hâkimiyet ölçü alınarak belirlenecektir. Bu 

sistemde birer «sorumluluk statüsü» olarak öngörülen katılma şekilleri faillik, 

azmettirme ve yardım etmeden ibarettir.  

                                                
174 (TCK Madde 157) dolandırıcılık ve (TCK Madde 158) nitelikli dolandırıcılık suçu. 
175 ÖZTÜRK, ERDEM, a.g.e,  s.307, ÖZGENÇ, a.g.e., s. 512–513. 
176 Örneğin, bir otoparkta bulunan otomobillerin camları kırılarak radyo teyplerin çalınması durumunda, her bir kişiye 
ait otomobildeki hırsızlık, bağımsız bir suç olma özelliğini korur ve olayda cezaların içtimaı hükümleri uygulanır. 
Suçun mağdurlarının farklı olması halinde adına sahte özel belge düzenlenen her bir gerçek veya tüzel kişi sayısı 
kadar suç oluşur. 
177 Örneğin bir sözle birden fazla kişiye sövülmüş olması durumunda, her bir mağdur bakımından ayrı sövme suçları 
değil, bir sövme suçu oluşur. 
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2.4.1.6.4.1. Fail, Müşterek Fail ve Dolaylı Fail 

Türk Ceza Kanunu’nun 37. maddesinin birinci fıkrası uyarınca suçun kanuni 

tanımında öngörülen fiili gerçekleştiren kişilerden her biri fail olup, suçun birden fazla 

kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, bu kişilerin her biri «müşterek fail» olarak 

sorumlu tutulacaklardır178. 

Suçun işlenmesine başlamadan önce veya suçun icrası sırasında tek taraflı 

iradeyle, bir suçun failine, onun haberi olmaksızın, yardım edilmesi durumunun, 

«müşterek fail» olarak değil, Türk Ceza Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca «yardım 

eden» olarak değerlendirilmesi gerekir.  

Türk Ceza Kanunu’nun 37. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kişinin suçu bir 

başkasını araç olarak kullanmak suretiyle gerçekleştirmesi durumunda «dolaylı faillik» 

söz konusudur. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi «dolaylı fail» 

olarak adlandırılmaktadır179. Dolaylı faillikte, arka plandaki kişi, suçun icraî 

hareketlerini gerçekleştiren kişi ve hareketi üzerinde hâkimiyet kurmaktadır ve bu 

hâkimiyet nedeniyle fail olarak cezalandırılacaktır.   

Suçun işlenmesinde kusur yeteneği olmayan kişilerin araç olarak kullanılması 

durumunda, sadece bir suç işlenmemekte, kendisini yönlendirme yeteneği olmayan 

                                                
178 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bahri ÖZTÜRK, Mustafa Ruhan ERDEM, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve 
Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008,  s.316–336. 
Müşterek faillikte, birlikte suç işleme kararının yanı sıra, fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurulduğu için, her bir suç 
ortağı fail statüsündedir. Ortak hâkimiyetin kurulup kurulmadığının saptanmasında suç ortaklarının suçun icrasındaki 
rolleri ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulur. Bu durumda, fiilin icrası veya sonuçsuz kalması ortak 
faillerden her birinin elinde bulunmaktadır. Örneğin suç ortaklarından birinin cebir veya tehdit kullanarak mağduru 
etkisiz hâle getirdiği, diğerinin de üzerindeki para ve sair kıymetli eşyayı aldığı yağma suçunda her iki suç ortağının 
suçun işlenişine yaptıkları katkı, suçun icrası açısından birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, her iki suç 
ortağı, suçun işlenişi üzerinde ortak bir hâkimiyet kurmaktadır.  
Suç ortaklarının iştirak katkılarının karşılıklı olarak birbirlerini tamamlamadığı durumlarda da müşterek faillik 
mümkündür. Bazı hâllerde failler, her biri suçun kanuni tanımındaki bütün unsurları tek başına gerçekleştirmek üzere, 
bir anlaşmaya varabilir. Örneğin bir kişiyi öldürmek için aralarında anlaşmış olan beş kişi, amacın gerçekleşme 
ihtimalini daha da yükseltmek için, aynı anda mağdurun üzerine ateş ederler. Ateşlenen mermilerden bir kısmı 
mağdura isabet eder, bir kısmı ise etmez. Bu örnek olayda bütün suç ortakları ortak bir suç işleme kararına dayanarak 
birlikte hareket etmektedirler. Bu beş suç ortağının ateşlediği mermilerden sadece bir tanesinin mağdura isabet edip 
ölümüne neden olması hâlinde dahi, tamamlanmış kasten adam öldürme suçundan dolayı bu kişilerden her biri 
müşterek fail olarak sorumlu tutulacaktır.  
Müşterek faillik bakımından zorunlu diğer bir koşul, failler arasında birlikte suç işleme kararının varlığıdır. Belli bir 
hareketin icrasına ve neticenin meydana gelmesine ilişkin olan birlikte suç işleme kararı, kast kapsamında 
düşünülmelidir. Suç ortaklarının suçun işlenişine ilişkin kastlarının doğrudan veya olası kast gibi farklılık 
göstermesinin, müşterek fail olarak sorumlulukları üzerinde bir etkisi yoktur.  
179 HAKERİ, a.g.e., s.327. 
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kişiler de kullanılmakta olduğundan,180 dolaylı faile verilecek olan cezanın artırılması 

(1/3 'ünden ½’sine kadar) öngörülmüştür.  

2.4.1.6.4.2. Azmettirme 

Türk Ceza Kanunu’nun «Azmettirme» başlıklı 38. maddesinde öngörülen 

azmettirme, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir düşüncesi ve kararı bulunmayan 

bir kişiye, bir başkası tarafından bu suçu işleme kararı verdirilmesidir. Suç işleme 

düşüncesi ve kararı bulunmayan bir kişiye suç işleme kararı verdirerek suç işlemeye 

azmettiren kişi, suç işlemeyecek bir kişiyi suç işlemeye yöneltmekte olduğundan, 

işlenen suçun cezası ile cezalandırılır181.  

Türk Ceza Kanunu’nun 38. maddesinin ikinci fıkrasında, üstsoy ve altsoy 

ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hâlinde, azmettirenin 

cezasının belli bir oranda (1/3’ünden ½’sine kadar)  artırılması öngörülmüştür. Türk 

Ceza Kanunu’nun 38. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca cezanın artırılabilmesi 

için, çocukların suça azmettirilmesi hâlinde, üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı 

aranmayacaktır182.  

Türk Ceza Kanunu’nun 38. maddesinin üçüncü fıkrasında, ceza soruşturması 

ve kovuşturmasının amacına hizmet eden bir hükme yer verilmiştir. Türk Ceza 

Kanunu’nun 38. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, azmettirenin belli 

olmaması hâlinde, azmettirenin ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağının 

cezasında sağlanan katkı oranında yargıcın takdir yetkisine bağlı olarak indirim (özel 

belgede sahtecilik suçu için 1/3 oranında) uygulanabilecektir. Bu hüküm ile 

azmettirenin belli olmadığı durumlarda azmettirenin ortaya çıkarılmasının sağlanması 

amaçlanmaktadır183.  

                                                
180 ÖZGENÇ, a.g.e., s. 474–475., ÖZGENÇ, a.g.e., s.207–208. “Suçun kanuni tanımındaki fiili bizzat 
gerçekleştirmediği halde, bir başkasını suçun işlenişinde araç olarak kullanması dolayısıyla, arka plandaki şahsın fail 
olarak sorumlu tutulmasının yanı sıra, ayrıca bu nedenle cezasında artırım cihetine gidilmesinin ceza siyaseti 
açısından izahının güç olduğunu ileri sürmektedir.”   
181 HAKERİ, a.g.e., s.331–332. “Azmettirme bir kimsenin suç işleme kararı almasını ana etken olarak sağlamaktır. 
Dolaylı faillikten farklı olarak, azmettiren azmettirilen üzerinde fiil egemenliğine sahip değildir.” 
182 HAKERİ, a.g.e., s.333. “Özellikle kusur yeteneği olmayan çocukların suç işlemeye azmettirilmesi durumunda 
uygulanacaktır. Zira çocuğun kusur yeteneği yoksa dolaylı faillik hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.” 
183 HAKERİ, a.g.e., s.333–334. 
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2.4.1.6.4.3. Yardım etme  

Türk Ceza Kanunu’nun «Yardım Etme» başlıklı 39. maddesi uyarınca, özel 

belgede sahtecilik suçunun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun (bir yıldan üç 

yıla kadar) cezasının yarısı (altı aydan on sekiz aya kadar) indirilir. Ancak, bu durumda 

verilecek ceza sekiz yılı geçemez. 

Türk Ceza Kanunu’nun 39(2). maddesi uyarınca “Aşağıdaki hâllerde kişi 

işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:  

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya 

fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek, 

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde 

kullanılan araçları sağlamak, 

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak 

icrasını kolaylaştırmak. 

2.4.1.6.4.4 .Suça Katılmada Gönüllü Vazgeçme 

Türk Ceza Kanunu’nun «İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme» 

başlıklı 41. maddesinde, iştirak hâlinde işlenen bir suçta suç ortaklarından birinin 

gönüllü vazgeçmesinin ceza sorumluluğu üzerindeki etkisi düzenlenmiştir. Gönüllü 

vazgeçme Türk Ceza Kanunu’nun genel hükümler kısmında düzenlendiğinden bütün 

suçlar bakımından geçerlidir. Buna karşılık, suçun bütün unsurlarıyla 

tamamlanmasından sonra failin pişmanlık gösteren hareketler yapması durumunda ceza 

verilmemesi ya da cezada indirim yapılmasını öngören etkin pişmanlık kurumu genel 

hükümler kısmında düzenlenmediğinden sadece düzenlendikleri suçlar bakımından 

geçerli olacaktır184.  

İştirak hâlinde işlenen suçlarda, gönüllü vazgeçen suç ortağı suçun 

işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiş ve fakat suçun başka bir nedenle 

işlenememiş olması durumunda da, gönüllü vazgeçen suç ortağı gönüllü vazgeçme 

                                                
184 HAKERİ, a.g.e., s.288–289. 
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hükümlerinden yararlanacaktır. Gönüllü vazgeçen suç ortağının bütün gayretine 

rağmen, diğer suç ortakları suçu işlemiş olabilir. Bu durumda, suçun işlenmiş olmasına 

rağmen, gönüllü vazgeçen ve suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün gayreti 

gösteren suç ortağının işlenen suça iştirakten dolayı sorumlu tutulmaması gerekir. Suç 

ortağı gönüllü vazgeçme anına kadar gerçekleştirdiği fiillerin bağımsız bir suç 

oluşturması durumunda, bu suçtan dolayı sorumlu tutulacaktır. 

2.4.2.Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma Suçu  

Türk Ceza Kanunu’nun «Özel Belgede Sahtecilik» başlıklı 207. maddesinin 

ikinci fıkrasında, başkaları tarafından sahte olarak düzenlenmiş olan özel bir belgenin 

kullanılması suç olarak tanımlanmıştır.  

2.4.2.1.Suçun Faili 

Sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgenin kullanılması suçunun faili 

herkes olabilir. Kullanma suçunda önemli olan özel belgeyi kullananın belgenin sahte 

olarak düzenlenmesi aşamasının dışında kalmış olmasıdır. Özel belgeyi kullananın 

sahteciliği tek başına veya katılma halinde işlememiş olması gerekir. Özel sahte belgeyi 

kullanan belgenin sahte olarak düzenlenmesi aşamalarına katılmış ise, özel belgede 

sahtecilik suçuna iştirakten dolayı cezalandırılır.  

2.4.2.2.Suçun Maddi Unsuru 

Sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgenin kullanılması suçunun maddi 

unsuru, sahte özel belgenin «sahtelik niteliğinin bilinerek» kullanılmasıdır. Sahte özel 

belge bizzat kullanılmaksızın sahte belgeden çıkar sağlanması durumunda, sahte belge 

bizzat kullanılmamakta ancak herhangi bir biçimde sahte belgeden yararlanılmaktadır. 

2.4.2.3.Suçun Manevi Unsuru 

Sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgenin kullanılması suçu ancak 

doğrudan kastla işlenebilir. Sahte belgeyi kullanma suçunun oluşabilmesi için, kullanan 

kişinin, belgenin «sahte olduğunu bilmesi» gerekmektedir. 
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2.4.2.4.Suça Etki Eden Nedenler 

2.4.2.4.1.Ağırlaştırıcı Neden 

Sahte özel belgeyi bilerek kullanma suçunda, ağırlaştırıcı bir neden 

belirtilmemiştir.  

2.4.2.4.2.Hafifletici Neden 

Türk Ceza Kanunu’nun «Daha Az Cezayı Gerektiren Hal» başlıklı 211. 

maddesinde sahte özel belgeyi bilerek kullanma suçunun bir hukukî ilişkiye dayanan 

alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi, suçun temel 

şekline göre daha az ceza ile cezalandırılması gereken bir durum olarak öngörülmüştür. 

Suçun işlenmesindeki amaç, suçun kanuni tanımındaki suçun nitelikli şekline ilişkin 

daha az cezayı gerektiren bir unsur olarak belirtilmiştir185.  

2.4.2.5.Suçun Özel Görünüş Biçimleri 

2.4.2.5.1.Suça Teşebbüs 

Sahte özel belgeyi bilerek kullanma suçunda, kullanma sonucunda suç 

tamamlanacağından suça teşebbüs olanaklı değildir. Bununla birlikte, sahte özel belgeyi 

bilerek kullanma suçunda, kullanma veya çıkar sağlanması durumunda suçun 

tamamlanacağı ve bu nedenle de teşebbüs halinin mümkün olacağını kabul edenler de 

bulunmaktadır. 

Teşebbüsün mümkün olduğunu ileri sürenlere göre fail, menfaat sağlanması 

için icra hareketlerine başlamış ancak elinde olmayan nedenlerle bunları bitirememişse 

eksik teşebbüs186 ve fail tarafından icra hareketleri tamamlanmış ancak menfaat 

sağlanamamışsa tam teşebbüs söz konusu olmaktadır.  

                                                
185Bkz. “Amaç suç-araç suç ilişkisi” için ÖZGENÇ, a.g.e., s. 499.  
186 Yargıtay 6.C. D., 14.10.1999 tarih ve E: 1999/5537, K: 1999/5744 sayılı kararı “Özel belgede sahtecilik suçu, 
"kullanma" ile oluşacağından suça konu belgelerin nerede, ne zaman, ne şekilde kullanıldığı, karar yerinde açıklanıp 
tartışılmalıdır. 
Kabule göre de, sahtecilik suçlarına ancak eksik derecede kalkışılabilir; tam kalkışma olanaklı değildir.” (Yargıtay 
Kararları Dergisi, Kasım 1999.) 
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2.4.2.5.2.Suçlarda Birleşme (İçtima) 

Sahte özel belgeyi bilerek kullanma suçunda birden fazla sahte belgenin aynı 

suç işleme kararı altında kullanılması halinde zincirleme suçun oluşması mümkündür.  

2.4.2.5.3.Suça Katılma 

Sahte özel belgeyi bilerek kullanma suçunda birden çok kişinin sahte belgeyi 

kullanmaları veya çıkar sağlamaları durumunda, ortaklardan hiçbirinin sahteciliğin 

gerçekleştirilmesi aşamasına katılmamış olması gerekir. Türk Ceza Kanunu’nun 207. 

maddesinin 2. fıkrası uyarınca, sahte özel belgeyi bilerek kullanma suçuna iştirak ancak 

sahteciliğin gerçekleştirilmesi aşamasına katılmama durumunda söz konusu olmaktadır.  

2.4.3. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu 

Türk Ceza Kanunu’nun «Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek ve Gizlemek» 

başlıklı 208. maddesinde özel belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek fiilleri, özel 

belgede sahtecilik suçundan ayrı ve bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Türk Ceza Kanunu’nun 208. maddesinde «Gerçek bir özel belgeyi bozan, yok 

eden veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.» 

hükmüne yer verilmiştir.  

2.4.3.1. Suçla Korunan Hukuksal Değer 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu kanıt niteliğindeki 

belgelerin her türlü sahtecilikten uzak olduğuna ilişkin kamu güvenini sarsmaktadır187.  

2.4.3.2. Suçun Konusu 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun konusu, hukuken 

geçerli ve gerçek bir özel belgedir. Suçun oluşması için «zarar doğma olasılığı»  

                                                                                                                                          
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1.12.1998 tarih ve E: 1998/6–301, K: 1998/366 sayılı kararı “Düzenlenen gerçek bir 
belgeyi ortadan kaldırmak ya da bozmak sahtecilik suçunu oluşturur. Karşılıksız çıkan keşide ettiği çek bedelini 
ödeyeceğini bildirip alan ama ödemeyen ancak bu suç nedeniyle tutuklanıp dava açıldıktan sonra geri veren sanığın 
eylemi -bütün fiiller bitmemiş, yararlanma olanağı ortadan kalkmamış olduğundan - suça eksik kalkışma kabul 
edilmelidir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Şubat 1999.) 
187 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s. 454–455. 
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yeterlidir. Kanıt değeri olan belgenin yok edilmesiyle zarar kendiliğinden 

doğmaktadır188. 

2.4.3.3. Suçun Maddi Unsuru 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunu oluşturan seçimlik 

hareketler, «özel belgeyi bozmak» belge üzerindeki yazıları boyamak, karalamak veya 

silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek; «özel belgeyi yok etmek» belgeyi yırtmak, 

yakmak veya «özel belgeyi gizlemek» belgeyi ibraz etmemektir.  

Özel belgeyi bozmak seçimlik hareketinde, gerçek bir özel belge üzerinde 

boyamak, karalamak veya silmek suretiyle gerçekleştirilen değişiklik aldatıcı nitelikte 

ise TCK. 207 (1). maddedeki  «gerçek bir özel belgeyi değiştirmek» suçu; aldatıcı 

nitelikte değilse TCK. 208. maddedeki «gerçek bir özel belgeyi bozmak» suçu 

oluşacaktır.189. 

Özel belgeyi gizleme seçimlik hareketinde, belge varlığını ve bütünlüğünü 

korumaktadır. Gizlenen belge kişilerin nezdinde bulunan özel belge olabileceği gibi, 

kamuya ait bir kurum veya kuruluş nezdinde bulunan özel bir belge de olabilir190.  

Özel belgeyi gizleme suçu, bir özel belgenin, örneğin bir uyuşmazlık 

bağlamında mahkeme tarafından istenmesine karşılık; gerçeğe aykırı olarak, mevcut 

olmadığının veya bulunamadığının bildirilmesi hâlinde oluşur. Ancak, bir suça ilişkin 

olarak yapılan soruşturma veya kovuşturma kapsamında istenen belgelerin verilmemesi 

hâlinde, özel belgenin gizlenmesi suçunun değil, suç delillerini gizleme suçunun 

oluştuğunun kabul edilmesi gerekmektedir191.  

                                                
188 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 07.03.1986 tarih ve 6/596–73 sayılı kararı. (ÇETİN, MALKOÇ, s. 411.) 
189 HATİPOĞLU, PARLAR, a.g.e., s.3093. 
190 Noterde muhafaza edilen vasiyetnamenin, özel veya kamuya ait bir kurum veya kuruluşta muhafaza edilen özel 
belgeye örnek teşkil edeceği vurgulanmakta ise de vasiyetname TCK 210. madde uyarınca “Resmi belge hükmünde 
belgeler”  niteliğindedir.  
191 Madde Gerekçesi. “Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme” suçu Türk Ceza Kanunu 281. 
Maddesinde düzenlenmiştir.   
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2.4.3.4. Suçun Manevi Unsuru 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu doğrudan kast ile 

işlenebilir. Olası kastla işlenmesi mümkün değildir. Suçun manevi unsuru zarar vermek 

bilinci ile hareket edilmesidir. Suçun oluşması için bozulan veya yok edilen özel 

belgenin gerçek ve hukuki bir değer taşıyan bir belge olduğunun bilinmesi 

gerekmektedir192.  

2.4.3.5. Suça Etki Eden Nedenler 

2.4.3.5.1. Ağırlaştırıcı Neden 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunda, ağırlaştırıcı bir neden 

belirtilmemiştir.  

2.4.3.5.2. Hafifletici Neden 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunda, belgenin kanıtlama 

aracı olma niteliği ortadan kaldırıldığından Türk Ceza Kanunu’nun «Daha Az Cezayı 

Gerektiren Hal» başlıklı 211. maddesindeki kanıtlama amacına yönelik hafifletici neden 

uygulanamaz.  

2.4.3.6. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 

2.4.3.6.1.Suça Teşebbüs 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu «bozmak», «yok etmek» 

veya «gizlemek» seçimlik hareketlerinden birinin gerçekleştirilmesiyle, belgenin 

kanıtlama aracı olma niteliğinin olanaksız kılınması sonucunda tamamlanır. Suçun icra 

hareketlerine başlanılmış ancak amaca ulaşılamamış ve belgeden hukuken yararlanma 

olanağı devam ediyorsa, örneğin yırtılan belgenin parçaları bir araya getirilip 

                                                
192HATİPOĞLU, PARLAR,  a.g.e., s.3095. 
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yapıştırılarak kullanılması mümkün ise193 suçun teşebbüs aşamasında kaldığı kabul 

edilmektedir.  

2.4.3.6.2. Suça Katılma 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunda katılmanın her şekli 

(müşterek fail-dolaylı fail, azmettirme, yardım) olanaklıdır. 

2.4.3.6.3. Suçlarda Birleşme 

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçunun, zincirleme suç 

biçiminde işlenmesi mümkündür. Ancak bozulan veya yok edilen suça konu olan 

gerçek belgelerin farklı hukuki ilişkilere dayalı olması ve eylemden farklı mağdurların 

zarar görmesi halinde mağdur sayısınca suç gerçekleşir. 

Gizleme olgusunun, suça konu özel belgenin nezdinde bulunduğu kişiden ya da 

kurum veya kuruluştan çalınması suretiyle gerçekleşmesi durumunda, hırsızlık 

suçundan dolayı değil, özel belgenin gizlenmesi suçundan dolayı hüküm tesis edilmesi 

gerekmektedir194.  

Suça konu olan belgenin sahibi veya zilyedinden zor kullanılarak veya tehditle 

veya bir kimsenin konutuna veya işyerine rızası olmaksızın girilerek elde edilmesi ve 

sonuçta belgenin bozulması, yok edilmesi veya gizlenmesi durumunda hem özel belgeyi 

bozmak, yok etmek veya gizlemek suçundan hem de işlenen diğer suçlardan dolayı 

gerçek içtima kuralları uyarınca cezalandırılması gerekmektedir195.  

3.  BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA YAPTIRIMLAR  

Türk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitap «Genel Hükümler» Üçüncü Kısım 

«Yaptırımlar» başlığı altında Birinci Bölümde «Cezalar» İkinci Bölümünde «Güvenlik 

                                                
 193 Yargıtay 11. C. D., 27.02.2008 tarih ve E:2006/1549, K:2008/1112 sayılı kararı “Sanığın bonoyu kontrol etmek 
için aldığı ve parçalara ayırdıktan sonra bırakıp gittiği anlaşıldığına göre, parçalar bir araya getirildiğinde bononun 
tamamlanıp tamamlanmadığı araştırılıp, sonucuna göre eylemin teşebbüs aşamasında kalıp kalmadığı 
değerlendirilmelidir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Ağustos 2008, Cilt 34, Sayı 8, s. 1663–1664.) 
194 HATİPOĞLU, PARLAR, a.g.e., s.3108. 
195 HATİPOĞLU, PARLAR, a.g.e., s. 3109. 
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Tedbirleri» ve Üçüncü Bölümde «Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi ve Dava 

ve Cezanın Düşürülmesi» düzenlenmiştir.  

Türk Ceza Kanunu’nda (Madde 45–60) suç için öngörülen yaptırımlar 

«cezalar» ve «güvenlik tedbirleri» olarak iki grupta toplanmıştır  

3.1. Süreli Hapis Cezası 

Türk Ceza Kanunu’nun «Cezalar» başlıklı 45. maddesinde «hapis cezası» ve 

«adli para cezası» olmak üzere iki ayrı ceza kabul edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 

«Hapis Cezaları» başlıklı 46. maddesinde hapis cezası türleri «ağırlaştırılmış müebbet 

hapis», «müebbet hapis» ve «süreli hapis cezası» olarak düzenlenmiştir. «Süreli hapis 

cezası» başlıklı 49. maddesinde kanunda aksi belirtilmeyen hallerde süreli hapis 

cezasının bir aydan az yirmi yıldan fazla olamayacağı ve hükmedilen bir yıl veya daha 

az süreli hapis cezasının «kısa süreli hapis cezası» olduğu öngörülmüştür.  

Türk Ceza Kanunu’nda resmi belgede sahtecilik suçları (iki yıldan beş yıla 

veya üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası) ve özel belgede sahtecilik ve özel belgeyi 

bozma suçları (bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası) için öngörülen yaptırım süreli hapis 

cezasıdır.  

3.2.Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 

3.2.1 Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi 

Türk Ceza Kanunu’nun «Kısa Süreli Hapis Cezasına196 Seçenek Yaptırımlar» 

başlıklı 50. maddesi uyarınca,197 özel belgede sahtecilik ve özel belgeyi bozma 

                                                
196 Türk Ceza Kanunu’nun «Süreli Hapis Cezası» başlıklı 49/2. maddesi “Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli 
hapis cezası kısa süreli hapis cezasıdır.”  
197 Türk Ceza Kanunu’nun «Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar» başlıklı 50. maddesi; “Kısa süreli 
hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun 
işlenmesindeki özelliklere göre; 
a) Adlî para cezasına, 
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen 
giderilmesine, 
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan 
bir eğitim kurumuna devam etmeye, 
d) Mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri 
yapmaktan yasaklanmaya, 
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suçlarında cezanın alt sınır olan bir yıl olarak hükmedilmesi durumunda, kısa süreli 

hapis cezası suçlunun kişiliğine, duyduğu pişmanlığa ve sosyal ve ekonomik durumuna 

göre adli para cezasına, kamunun zararının tazmin ettirilmesine, en az iki yıl süreyle bir 

meslek veya sanat edinmek üzere bir eğitim kurumuna devama, belli yerlere gitmekten 

veya belli etkinliklere katılmaktan mahrumiyete, süreli olarak belli meslek veya sanatı 

icradan men'e yahut kamuya yararlı bir işte belli süre çalışmaya çevrilebilecektir.  

Suçu işlediği tarihte onsekiz yaşını bitirmemiş olanlar ile altmış beş yaşını 

doldurmuş olanlar için hükmedilen cezanın bir yıl veya daha az süreli hapis cezası 

olması durumunda ise, hapis cezasının söz konusu seçenek yaptırımlardan birine 

çevrilmesi zorunludur.  Cezanın adli para cezasına çevrilmesi halinde uygulanacak ölçüt 

Türk Ceza Kanunu’nun «Adli Para Cezası» başlıklı 52/2. maddesinde en az 20, en fazla 

100 Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 

3.2.2.Hapis Cezasının Ertelenmesi 

Türk Ceza Kanunu’nun «Hapis Cezasının Ertelenmesi»198 başlıklı 51. maddesi 

uyarınca, kamu görevlisi dışındaki kişinin işlediği resmi belgede sahtecilik suçları ile 

                                                                                                                                          
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı 
davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili 
ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,  
f) Mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte 
çalıştırılmaya,  
çevrilebilir.” 
198Türk Ceza Kanunu Madde 51 “Hapis cezasının ertelenmesi”  (1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle 
hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını 
doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi 
için kişinin; 
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,  
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda 
mahkemede bir kanaatin oluşması, 
Gerekir.  
(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya 
tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın 
infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi hâlinde, hâkim kararıyla hükümlü infaz 
kurumundan derhâl salıverilir.  
(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu 
sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.  
(4) Denetim süresi içinde;  
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,  
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden 
bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,   
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde 
barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, 
Mahkemece karar verilebilir.  



 67 

özel belgede sahtecilik ve özel belgeyi bozma suçunda hükmedilen cezanın iki yıl veya 

daha az süreli (onsekiz yaşını bitirmemiş olanlar ile altmış beş yaşını doldurmuş olanlar 

için üç yıl veya daha az süreli hapis cezası olması durumunda) hapis cezası olması 

durumunda süreli hapis cezası ertelenebilecektir199.  

Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca, işlediği suçtan dolayı iki yıl 

veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişinin cezası şarta bağlı olarak 

ertelenebilir. Hapis cezasının ertelenmesine ilişkin sürenin (iki yıl veya daha az süreli 

hapis cezası) üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş 

yaşını bitirmiş olan kişiler için üç yıl veya daha az süreli hapis cezası olarak 

belirlenmiştir.  

Hapis cezasının ertelenmesi kararının verilebilmesi için, kişinin daha önce 

kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve 

suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç 

işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir. Suç işleyen kişi 

hakim tarafından belirlenecek koşullara uygun hareket etmek üzere serbest 

bırakılabilecektir. Hakimin belirlediği koşullara, özürsüz uyulmaması halinde, erteleme 

kararı kaldırılabilecek ve ceza infaz edilecektir200.  

                                                                                                                                          
(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü 
alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte 
bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; 
hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor 
düzenleyerek hâkime verir.  
(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir 
yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir. 
(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin 
uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda 
çektirilmesine karar verilir.  
(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.  
199 “Ertelemenin ancak hapis cezaları bakımından mümkün olması, ertelemenin deneme süresi içinde hükümlünün 
yerine getirmesi gereken bazı yükümlülüklere yer verilebilmesi ve cezası ertelenen kişinin deneme süresini olaysız 
geçirmesi ve yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmesi durumunda “cezasının infaz edilmiş sayılması” nedeniyle 
Türk Ceza Kanunu bakımından hapis cezasının ertelenmesinin özel bir infaz biçimi olduğu” konusunda ayrıntılı bilgi 
için bkz. Bahri ÖZTÜRK, Mustafa Ruhan ERDEM, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri 
Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008,  s.364, Haluk ÇOLAK, Uğurtan ALTUN, “Yeni Türk Ceza 
Kanunu’nda Cezaların Ertelenmesi”, 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/26_sayi%20i%C3%A7erik/Dr.%20Hal%C3%BBk%20%C3%87OLAK, Erişim: 
[10.07.2009]. 
200 Yargıtay 2. C. D., 28.6.2007 tarih ve E: 2007/6641 K: 2007/9651 sayılı kararı “Sanık hakkında hükmedilen kısa 
süreli hapis cezasının ertelenmiş olması nedeniyle belli haklardan yoksun bırakılma cezasına hükmedilmemesi 
yerindedir. 
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3.2.3.Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5’inci maddesi201 uyarınca yapılan 

yargılama sonunda sanığa yüklenen ve istisnalar kapsamında yer almayan suçtan dolayı 

hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir202. 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hükmün sanık hakkında bir hukuki 

sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için 

öncelikle «kovuşturma evresinde» mahkeme tarafından bir hüküm verilmekte ancak 

verilen bu hüküm, kanundaki düzenlemeye göre hukuki bir sonuç doğurmamaktadır. 

Hükmün hukuki sonuç doğurup doğurmaması, belli bir süreye ve bazı ek şartlara 

bağlıdır.  

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için, sanık hakkında yapılan 

yargılama sonucunda hükmolunan cezanın, iki yıl veya daha az süreli hapis cezası veya 

adli para cezası olması gerekmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile 

sanık hakkında yapılan yargılama tamamlanmakta ve sanığın suçlu olduğu hakkında 

mahkemede kanaat oluşmakta ancak mahkeme sanığın belli şartlara uyması halinde hiç 

yargılama yapılmamış sayılması için sanığa bir şans daha vermektedir. Bu şekilde, sanık 

belirlenen yükümlülüklere uyduğu takdirde, hüküm hukuki bir sonuç doğurmayacaktır.  

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile yargılama sonunda verilen 

hüküm belli bir süre sanık hakkında herhangi bir sonuç doğurmamaktadır. Cezanın 

bireyselleştirilmesi kurumlarından biri olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

kararında, sanık hakkında yapılan yargılama geçici bir süre askıya alınmaktadır. 

Yargılanan kişinin sanık sıfatı devam etmekle birlikte hiçbir şekilde hükümlü 

sayılmamaktadır. Bu nedenle, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı 

                                                                                                                                          
 Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan sanık hakkında belirlenen 30 gün hapis cezasının seçenek 
yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunludur.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Eylül 2007.) 
201 19.12.2006 tarih ve 26381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla 
Değişiklikten Sonra.  
202 Mustafa ARTUÇ, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, 2. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2009, s.4–5. 
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verilen kişi hiçbir haktan yoksun bırakılamaz ve ayrıca bu karara dayanarak herhangi 

bir hukuki statüden çıkarılamaz203.  

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunda, kanunda belirtilen 

objektif ve sübjektif koşullar tam olarak gerçekleşse bile, bunun uygulanması yargıcın 

takdirine bırakılmıştır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun 

uygulanabileceği durumlarda, yargıcın bu kuruma başvurmayıp vermiş olduğu hapis 

cezasını Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesine göre ertelemesi de mümkündür.  

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5’inci maddesi uyarınca hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için, sanığın daha önce kasıtlı bir 

suçtan mahkum olmamış bulunması, mahkemece sanığın kişilik özellikleri ile 

duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç 

işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve suçun işlenmesiyle mağdurun veya 

kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle 

tamamen giderilmesi gerekir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda, 

sanık (5) yıl denetim süresine tabi tutulacak ve denetim süresi içinde yeni bir suç 

işlenmediği takdirde hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verilecektir.  

3.3.Güvenlik Tedbirleri 

3.3.1.Hak Yoksunlukları 

Türk Ceza Kanunu’nun suç karşılığı öngörülen yaptırım sisteminde «belli 

hakları kullanmaktan yoksun bırakılma»204 ceza yaptırımı olarak değil, güvenlik tedbiri 

olarak düzenlemiştir205. Türk Ceza Kanunu’nda belli haklardan yoksun bırakılma, 

                                                
203 ARTUÇ, a.g.e, s.7. 
204 Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, Türk Ceza Kanunu Madde 53 (1), "Kişi, kasten islemiş olduğu 
suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak; 
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca 
verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, 
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, 
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, 
kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır."  
... 
205 Yargıtay 11. C. D., 31.01.2008 tarih ve E. 2006/379, K:2008/427 sayılı Kararı “Güvenlik tedbirleri olarak 
düzenlenmiş bulunan ve hapis cezası mahkumiyetinin yasal sonucu olan hak mahrumiyetleri, kararda gösterilmemiş 
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«Güvenlik Tedbirleri» başlığı altında düzenlenmiş olmakla birlikte güvenlik tedbiri 

niteliğinde olmayıp, kasıtlı bir suçtan dolayı mahkumiyetin yasal bir sonucu olarak 

kendiliğinden ortaya çıkan «ek ceza» niteliğindedir206.  

Suç işleyen kişi cezalandırılmakla hedeflenen asıl amaç, işlediği suçtan dolayı 

kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayıp kişinin tekrar topluma kazandırılması 

olduğundan suça bağlı hak yoksunlukları belli bir süreyle sınırlandırılmıştır207. Kural 

olarak, hükmolunan cezanın infazı süresiyle sınırlı bir hak yoksunluğu sistemi kabul 

edilmiştir. 

Hak yoksunluklarının mahkûm olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 

devam etmesi öngörülmüştür. TCK’da sürekli yoksunluk söz konusu olmadığından ve 

cezanın infazının tamamlanması ile birlikte hak yoksunluğunun da sona ermesi kabul 

edildiğinden, yasaklanmış hakların geri verilmesi kurumuna da yer verilmemiştir. 

Hak yoksunluğu hapis cezasına mahkumiyetin yasal bir sonucu olduğundan, 

hükümde açıkça gösterilmese bile, hükümlü hakkında belli hakları kullanmaktan 

yoksun bırakılma söz konusu olur.  

Hak yoksunluğu kurumunun uygulanabilmesi için, suçun kasıtlı olması ve 

hapis cezasına hükmedilmiş olması gerekmektedir. Hapis cezasının ertelenmesi, bir 

infaz rejimi olarak kabul edildiğinden, kişinin belli haklardan yasaklı olmasına kural 

olarak engel değildir. Kısa süreli hapis cezasına (bir yıla kadar)  mahkum edilmiş olup 

da hapis cezası ertelenenler hakkında belli haklardan yoksun bırakılma tedbiri 

uygulanamaz. Kısa süreli hapis cezasına hükmedilmiş olması ve bu cezanın da 

ertelenmiş olması şarttır.  Hapis cezasının adli para cezasına veya diğer seçenek 

yaptırımlardan birine çevrilmesi durumunda, belirli hakları kullanmaktan yasaklılık söz 

                                                                                                                                          
olsa bile infaz sırasında dikkate alınması mümkündür.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 34, Sayı 6, Haziran 2008, 
s. 1236–1237.) 
206 HAKERİ, a.g.e., s.394. “Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 
şeklindeki güvenlik tedbirinin tehlike haline dayandığı tartışmalıdır. Zira bu tedbir ilgili maddede belirtilen şartlar 
altında bir suç sonucunda hapis cezasına mahkum olan herkes hakkında uygulanmaktadır.” 
207 Madde Gerekçesi.  



 71 

konusu olamaz. Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hakkında belli 

haklardan yoksun bırakılma tedbiri uygulanamaz208. 

3.3.2.Tekerrür 

Türk Ceza Kanunu’nun «Güvenlik Tedbirleri» bölümünde «Suçta Tekerrür ve 

Özel Tehlikeli Suçlular» başlıklı 58. maddesinde öngörülen tekerrür hükümleri 

uyarınca, önceden işlenen suçtan dolayı verilen hükmün kesinleşmesinden sonra yeni 

bir suçun işlenmesi halinde sanık hakkında «mahkumiyetin yasal sonucu olarak» 

mükerrirlere özgü infaz rejimi ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik 

uygulanacaktır. Türk Ceza Kanunu’nda tekerrür, infaz ve infazdan sonra denetimli 

serbestlik kurumu olarak öngörülmüştür. 

Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, önceki hükmün kesinleşmesi ve 

ikinci suçun kesinleşmeden sonra işlenmesi yeterli olup, cezanın infaz edilmiş olmasına 

gerek bulunmamaktadır. Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde 

cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl; beş yıl veya daha az süreli hapis veya adli 

para cezasına mahkumiyet halinde ise cezanın infaz tarihinden itibaren üç yıl geçmekle 

tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır.  

Tekerrür hükümleri uyarınca, mahkumiyet kararı verilmekle beraber karar 

henüz kesinleşmeden ikinci suçun işlenmesi durumunda tekerrür söz konusu 

olmayacaktır. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için, önceki suç ile ikinci suçun 

aynı türden olması gerekmez209.  

Tekerrür işlenen ikinci suçtan dolayı cezanın infaz biçimini değiştiren bir 

kurumdur. Tekerrürün doğurduğu sonuçlara göre, maddi ceza210, infaz ve güvenlik 

                                                
208 ÖZTÜRK, ERDEM, a.g.e., s. 387. 
209 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bahri ÖZTÜRK, Mustafa Ruhan ERDEM, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve 
Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008,  s.397–413, Yusuf YAŞAR, “Tekerrür 
Çeşitleri-TCK Sistemi”, Nisan 2006, Sayı 50, http://www.e-akademi.org/makaleler/yyasar-2.htm, 
Erişim:[06.03.2009], Faruk EREM, Ahmet DANIŞMAN, Mehmet Emin ARTUK, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Ankara: Seçkin Yayınevi, 1997, s.618–678. 
210 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 17.04.2007 tarih ve K:2007/98, E:2007/10–71 sayılı kararı “Tekerrür üç önemli 
sonuç doğurmaktadır. 1) Maddi ceza normu niteliği: Sonraki suçun cezası seçimlik olarak hapis veya adli para cezası 
ise hapis cezasına hükmolunur. 2) İnfaz kuralı: Mükerrirler bir grup halinde ya da ayrı bir infaz kurumunda 
bulundurulurlar ya da infaz kurumlarının ayı bölümlerine konulurlar. Mükerrirler hakkında koşullu salıverme süreleri 
farklı olarak düzenlenmiştir. Tekerrür halinde hükümlünün koşullu salıverilmesi gecikmektedir. 3) Güvenlik tedbiri 
niteliği: Mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere 
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tedbiri yönleri bulunmaktadır. Türk Ceza Kanunu tekerrür hükümlerinin 

uygulanabilmesi için, hükmün kesinleşmesini yeterli görmüş, cezanın infaz edilmiş 

olması koşulunu aramamıştır. Bu durumda, «koşullu salıverme ve cezanın 

ertelenmesinde» tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Hapis cezasının ertelenmesinde 

denetim süresinin olaysız geçirilmesi durumunda ceza infaz edilmiş sayılacağından, 

mahkumiyet varlığını koruyacak ve önceki suçtan dolayı verilen hapis cezasının 

ertelenmiş olması yeni işlenen suçtan dolayı tekerrür hükümlerinin uygulanmasına 

engel teşkil etmeyecektir. Yine önceki suçtan dolayı ceza zamanaşımının dolması 

durumunda, mahkumiyet ortadan kalkmadığı için tekerrür hükümleri 

uygulanabilecektir. Özel af durumunda da, mahkumiyet hükmü bütün sonuçları ile 

ortadan kalkmayıp yalnızca ceza düşmüş olacağından tekerrür hükümleri 

uygulanabilecektir. Genel af veya dava zamanaşımı durumlarında ise tekerrür söz 

konusu olmayacaktır.  

3.4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler 

Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitap «Genel Hükümler» «Ceza 

Sorumluluğunun Esasları» başlıklı İkinci Kısmının «Ceza sorumluluğunu kaldıran veya 

azaltan nedenler»  başlıklı İkinci Bölümünde 24 ila 34’üncü maddeleri arasında ceza 

sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler düzenlenmiştir.  

Türk Ceza Kanunu’nun 28’inci maddesinde «Cebir ve şiddet, korkutma ve 

tehdit», 30’uncu maddesinde «Hata» ve 31. maddesinde «Yaş Küçüklüğü» konuları 

hüküm altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 24-34’üncü maddeleri arasında 

sayılmış olan söz konusu durumlar kapsamında ceza sorumluluğu ortadan kalkmakta ya 

da azalmaktadır.  

                                                                                                                                          
denetim süresi belirler. Denetimli serbestlik ceza değil güvenlik tedbiridir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 34, 
Sayı 2, Şubat 2008, s.307–322.) 
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3.4.1. Yaş Küçüklüğü 

Türk Ceza Kanunu’nun «Yaş Küçüklüğü» başlıklı 31. maddesi211 uyarınca, 12 

yaşını doldurmamış olanlar, tam ehliyetsiz kabul edilmiş olup cezaî sorumlulukları 

yoktur.  

Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi uyarınca, 12–15 ve 15–18 yaş arasında 

olanların işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin henüz tam olarak gelişmediği düşüncesinden 

hareketle, işledikleri suçlardan dolayı cezalarında indirim uygulanması öngörülmüştür.  

3.4.2. Hata 

Türk Ceza Kanunu’nun «Hata» başlıklı 30’uncu maddesi212 uyarınca, «hukuki 

hata» («ceza normuna ilişkin» kanuni bilmemek, yanlış bilmek, yanlış yorumlamak) ve 

«fiili hata» («suçun unsurlarına ilişkin» suçun maddi unsurlarında hata-unsur 

yanılgısı213) ayrımı yapılarak214 düzenlenmiştir. Ceza hukuku anlamında hata, gerçeğin 

bilinmemesi veya doğru ya da yeteri kadar bilinmemesi dolayısıyla yanlış bir hüküm 

verilmesi anlamına gelmektedir. Hata, bilmemeyi ya da bilgi eksikliğini kapsamaktadır. 

Hata, bilgisizlikten farklıdır. Hata, belirli bir kanaatin varlığını ifade eder215. Hata, belli 

bir kanaatten ibarettir216.  

                                                
211 Türk Ceza Kanunu’nun «Yaş Küçüklüğü» başlıklı 31’inci maddesi “(1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını 
doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılmaz; ancak, 
çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.  
 (2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş 
olması halinde ceza sorumluluğu yoktur. 
 (3) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında 
suç, … hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla 
olamaz. 
212 Türk Ceza Kanunu’nun “Hata” kenar başlıklı 30’uncu maddesi (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki 
maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır. 
(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen kişi, 
bu hatasından yararlanır. 
(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya 
düşen kişi, bu hatasından yararlanır. 
(4) İşlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, cezalandırılmaz.” 
213 ÖZGENÇ, a.g.e., s. 405-46 
214 Doğan SOYASLAN, Ceza Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Yetkin, 2003, s 456–469, DEMİREL, a.g.m., s. 101. 
215 Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt II, 12.Bası, İstanbul: Beta, 1999, s. 
314. 
216 SOYASLAN, a.g.e., s. 456. 
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Türk Ceza Kanunu’nun 30. maddesinin ilk üç fıkrasında «fiili hata» hali 

düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 30’uncu maddenin ilk fıkrasında «fiili hata» 

halleri, «suçun maddi unsurlarında hata», ikinci fıkrasında, «suça etki eden nedenlerde 

hata» ve üçüncü fıkrasında ise, «ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan nedenlerde 

hata» hüküm altına alınmıştır217. «Fiili hata» durumunda, failin kural bakımından 

herhangi bir bilgisizliği ya da yanılması olmadığı halde, işlediği suçun maddiyetine 

ilişkin bir hususta yanılması söz konusu olmaktadır. Birinci durumda «hukuki 

bilgisizlik», ikinci halde ise «fiili ya da maddi yanılma» söz konusudur218. 

Türk Ceza Kanunu’nun 30. maddesinin dördüncü ve son fıkrasında «hukuki 

hata» haline yer verilmiştir. «Hukuki hata» durumunda fail, işlediği fiili cezalandıran bir 

kuralın bulunduğunu bilmemekte veya kurala yanlış anlam vermek suretiyle 

yanılmaktadır. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldırıp kaldırmamak bakımından, bir şeyi 

eksik ya da yanlış bilmenin o şeyi hiç bilmemekten farkı bulunmamaktadır219. 

3.4.3 Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit 

Türk Ceza Kanunu’nun «Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit» başlıklı 28’inci 

maddesinde220 cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit nedeniyle ceza sorumluluğundan 

kurtulabilmek için kanunda önemli şartlar aranmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 28’inci 

maddesi uyarınca, cebir ve şiddetin karşı konulamaz ya da kaçınılmaz olması ve ayrıca 

korkutma veya tehdidin muhakkak ve ağır nitelikte olması şarttır. Bu şartlar altında suç 

işleyen kişiye ceza verilmezken, cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi 

suçun faili olarak cezalandırılır. 

                                                
217 Muzaffer HATİPOĞLU, Ali PARLAR, Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler, İstanbul: 
Kazancı Kitap, 2005, s. 446–447. 
218 DÖNMEZER, ERMAN, a.g.e.,, Cilt II, , s. 314.  
219Hakkı DEMİREL, “Ceza Hukukunda Bilmeme ve Hata”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1955, Cilt 
12, Sayı 3–4, s. 100, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1955-12-03-04/AUHF-1955-12-03-04-
Demirel.pdf, Erişim [14.04.2009].  
220 Türk Ceza Kanunu’nun «Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit» kenar başlıklı 28’inci maddesi (1)Karşı 
koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç 
işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır.” 
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3.5. Kamu Davasının Düşürülmesine Neden Olan (Cezaları Ortadan 

Kaldıran) Haller 

Türk Ceza Kanunu'nun Birinci Kitap «Genel Hükümler» «Yaptırımlar» başlıklı 

Üçüncü Kısmının «Dava ve Cezanın Düşürülmesi» başlıklı Dördüncü Bölümünde, 

kamu davasının düşürülmesi ve cezaların bütün sonuçları ile birlikte ortadan kalkması 

hallerine yer verilmiştir. 

3.5.1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 

Türk Ceza Kanunu’nun «Sanığın veya hükümlünün ölümü» başlıklı 64(1). 

maddesi “Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir.” Sanık 

sıfatı, kamu davası açılmadan önce suç failinin taşıdığı sıfattır221.  

Türk Ceza Kanunu’nun «Sanığın veya hükümlünün ölümü» başlıklı 64(2). 

maddesi “Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını 

ortadan kaldırır. Ancak müsadereye ve mahkeme giderlerine ilişkin olup ölümden önce 

kesinleşmiş bulunan hüküm infaz olunur.”  

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca ceza mahkemesinde yargılaması yapılacak 

bir suç işleyen hakkında, eğer ölüm «soruşturma evresinde» meydana gelmiş ise 

kovuşturma açılmaz. Eğer ölüm «kovuşturma evresinde» meydana gelirse düşme kararı 

verilir. «Kovuşturma evresinde» ölüm hüküm kesinleşmeden meydana geldiği için, 

mirasçılar da mahkeme giderlerini ödemek zorunda değildir.  

3.5.2. Af  

Türk Ceza Kanunu’nun «Af» başlıklı 65(1). maddesi uyarınca “Genel af 

halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan 

kalkar.” Türk Ceza Kanunu’nun 65/1. maddesinde düzenlenmiş olan genel af, kamu 

davasını ve hükmolunan cezaları bütün neticeleriyle birlikte ortadan kaldırır. Kamu 

davasının açılmamış olduğu durumlarda hiçbir şekilde ceza takibatına başlanamaz, 

                                                
221 ÖZTÜRK,a.g.e.,  s.433–434. 
Danıştay 7. Dairesi, 19.11.2003 tarih ve E.2000/8465, K. 2003/4830 sayılı kararında, ölüm halinde vergi cezası 
düşeceğine göre, kaçakçılık cezasının hukuka uygun olmadığına karar vermiştir.   
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kamu davası açılmışsa düşme kararı verilir. Genel af kesin hükümden sonra kabul 

edilmiş ise, bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalkar. Cezanın infazı sırasında çıkmış 

ise, cezanın infazına son verir.  

Türk Ceza Kanunu’nun «Af» başlıklı 65(2). maddesi uyarınca “Özel af ile 

hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda 

çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir.” Türk Ceza 

Kanunu’nun 65/2. maddesinde düzenlenmiş olan özel af durumunda, hapis cezasının 

infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir, infaz kurumunda çektirilecek hapis 

cezasının süresi kısaltılabilir veya hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.  

Özel af isimleriyle belirtilmiş bir veya birkaç kişi hakkında çıkarılan « bireysel 

özel af» ve belirli suçları işlemiş bütün hükümlülere hakkında çıkarılan «toplu af» 

olmak üzere iki şekilde olabilmektedir. Özel af sadece cezanın infazı üzerinde etkili 

olması nedeniyle, özel af konusu ceza tekerrüre esas teşkil edecek ve daha sonra suç 

işlediğinde cezası ertelenmeyecektir. 

Türk Ceza Kanunu’nun «Af» başlıklı 65(3). maddesi uyarınca “Cezaya bağlı 

olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam 

ettirir.” Cezaya bağlı olan ve hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen 

etkisini sürdürür. Özel af kamu davasının açılmasına ve açılmış olan kamu davasının 

sonuçlandırılmasına engel değildir222. 

3.5.3.Zamanaşımı 

Türk Ceza Kanunu’nda, «dava zamanaşımı» ve «ceza zamanaşımı» olmak 

üzere iki farklı zamanaşımı kabul edilmiştir. «Dava zamanaşımında» kanunlarda 

belirlenmiş olan süre geçtikten sonra, kamu davası açılamaz; açılmış olsa dahi dava 

                                                
222 Kayıhan İÇEL, Füsun Sokullu AKINCI, İzzet ÖZGENÇ, Adem SÖZÜER, Fatih S. MAHMUTOĞLU, YENER 
ÜNVER, İçel Yaptırım Teorisi Genel Esaslar-Yaptırım Türleri, Cezaların Saptanması-Cezanın Düşmesi, 
Cezalara Seçenek Olan Kurumlar, 3.Kitap, 2.Baskı,İstanbul: Beta Yayınevi, Eylül 2002, s.316–317. 
 Yargıtay 11. C. D., 16.04.2007 tarih ve E:2007/1946, K:2007/2587 sayılı kararı “ Vergi Barışı Kanunu’ndan 
yararlanıp vergi ve cezası bulunmayanlar hakkında açılan kamu davalarının Yasa’nın 14/1. maddesi gereğince 
ortadan kaldırılması gerekir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Eylül 2007, Cilt 33, Sayı 9, s. 1793–1794)   
Yargıtay 11. C. D., 11.06 2007 tarih ve 2007/3638, K.2007/4013 sayılı kararı “Sanığın Vergi Barışı Yasası’ndan 
yararlanabilmesi için vergi borçlarını tamamen ödeyip ödemediği ve idari yargıda dava açmış ise vazgeçip 
vazgeçmediği ilgili Vergi Dairesi’nden sorularak sonuca göre hukuki durumu takdir ve tayin edilmelidir.” (Yargıtay 
Kararları Dergisi, Temmuz 2008, Cilt 34, Sayı 7, s. 1454–1455). 
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zamanaşımı gerçekleşmişse artık o davaya devam edilemez. «Ceza zamanaşımında» ise 

kesinleşmiş bir karar, kanunda belirlenmiş olan süre geçtikten sonra yerine getirilemez. 

Dava zamanaşımı, ceza zamanaşımından daha kısadır. 

3.5.3.1. Dava Zamanaşımı 

Türk Ceza Kanunu’nun «Dava Zamanaşımı» başlıklı 66’ncı maddesinin 1’inci 

fıkrası (e) bendi uyarınca kamu davası “beş yıldan fazla olmamak üzere hapis ve adli 

para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl geçmesiyle” düşer. Türk Ceza Kanunu’nun 

66’ncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca “Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş 

olup onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında bu sürelerin yarısının, onbeş yaşını 

doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise üçte ikisinin 

geçmesiyle kamu davası düşer.” 

Türk Ceza Kanunu’nun 66’ncı maddesinin 4’üncü fıkrası “…sürelerin 

belirlenmesinde223 suçun kanunda yer alan cezasının üst sınırı göz önünde 

bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis 

cezası esas alınır.” şeklindedir.  

Türk Ceza Kanunu’nda genel olarak suç, suçun tamamlandığı günde işlenmiş 

sayılır. Türk Ceza Kanunu’nun 66’ncı maddesinde zamanaşımının «suçun işlendiği 

günden» itibaren başlaması kabul edilmiştir224. Bu bağlamda, tamamlanmış suçlarda 

zamanaşımı, suçun işlendiği tarihte başlar225. Fiil ile sonucu birleşik suçlarda, fiilin 

işlendiği günde sonucu da gerçekleşmiş ve suç tamamlanmış olduğundan, fiilin işlendiği 

günde suç işlenmiş sayılır. Fiil ile sonucu ayrışık suçlarda, fiilin işlendiği gün ile 

sonucun gerçekleştiği gün farklı olup sonucun gerçekleştiği gün suç tamamlanmış 

olduğundan, sonucun gerçekleştiği günde suç işlenmiş olur. Fiil ile sonucu ayrışık 

                                                
223 Türk Ceza Kanunu’nun “Zamanaşımının hesabı ve uygulanması” başlıklı 72’nci maddesi “(1) Dava ve ceza 
zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmî 
takvime göre hesap edilir.  
(2) Dava ve ceza zamanaşımı re´sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.” 
224 Vergi Usul Kanunu’nun 359 (b) maddesinde tanımlanan sahte veya yanıltıcı belge kullanma suçunda vergi ziyaı 
suçun maddi unsuru olmadığından, fiil ile sonucu birleşik suç olup, sahte veya yanıltıcı belgenin kullanılması ile suç 
tamamlanmış olur. 
225 Türk Ceza Kanunu’nun 66’ncı maddesinin 6’ncı fıkrasına; “Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği 
günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği 
ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu 
olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.” 
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suçlarda, suç, sonucun gerçekleştiği günde işlenmiş sayılır ve suç tarihi, sonucun 

gerçekleştiği gündür226. Fiil ile sonucu ayrışık suçlarda, fiil işlenmiş fakat sonucu 

gerçekleşmemiş ise, suç, sonucun gerçekleştiği günde tamamlanmış olduğundan, suça 

teşebbüs söz konusudur ve teşebbüs suçu işlenmiş sayılır. 

Türk Ceza Kanunu’nda suçun şekilleri ve işleniş şekline göre «suçun işlendiği 

gün» veya «tamamlandığı gün» belirlenmiştir. Türk Ceza Kanunu uyarınca özel belgede 

sahtecilik suçunun oluşması için, sahte özel belgenin bizzat düzenleyen veya 

düzenleyen dışında üçüncü bir şahıs tarafından «kullanılması» gerekir. Sahte özel 

belgenin düzenleyen asıl fail tarafından veya üçüncü bir şahıs tarafından 

«kullanılmaması» halinde suç oluşmaz. Sahte özel belgenin «kullanılmasından» maksat, 

bu sahte özel belgenin herhangi bir ilişkide veya herhangi bir hukuki işlem tesisinde 

dikkate alınmasını sağlamaya çalışmaktır227. 

Türk Ceza Kanunu’nun «Dava zamanaşımının durması veya kesilmesi» 

başlıklı 67(1). maddesi uyarınca soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya 

karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı 

bulunduğu hâllerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun 

gereğince hakkında kaçak228 olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu 

karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur. 

Türk Ceza Kanunu’nun 67/(2). maddesi uyarınca «bir suçla ilgili olarak; 

şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya 

çekilmesi, şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi, suçla 

ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, 

mahkumiyet kararı verilmesi» durumunda dava zamanaşımı kesilir. Suça katılma 

halinde işlenen suçlarda zamanaşımı, suça katılanların tümü için aynıdır. TCK 67/(2) 

                                                
226 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 08.11.2003 tarih ve E:2003/9–261, K:2003/274 sayılı kararı “Neticesi hareketten 
ayrı olan suçlarda ise, suçun tamam olması için ihlali belirtilen hareketten başka kanuni tarifte yer alan neticenin de 
gerçekleşmesi lazımdır; böylece suç, bu neticenin gerçekleştiği yer ve zamanda işlenmiştir, zaman aşımı açısından da 
o andan itibaren işlemeye başlar.” 
227 Madde Gerekçesi. 
228 Yargıtay 11. C. D.,12.05.2008 tarih ve E: 2008/4388, K: 2008/4734 sayılı kararı “5271 sayılı CMK’nın 248/2. 
maddesinde sayılı katalog suçları dışında kalan sahte fatura kullanma nedeniyle sanık hakkında “kaçak” kararı 
verilemez.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Şubat 2009, Sayı 2, Cilt 35, s.386–387) 
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maddesi uyarınca suça katılanlardan herhangi biri için zamanaşımını kesen olay, 

diğerleri için de zamanaşımını kesmektedir. 

Türk Ceza Kanunu’nun 67/(3). maddesi uyarınca dava zamanaşımı 

kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen 

birden fazla nedenin bulunması halinde zamanaşımı süresi son kesme nedeninin 

gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar. Türk Ceza Kanunu’nun 67/(4) 

maddesi uyarınca zamanaşımının kesilmesi halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin 

olarak Kanunla belirlenen sürenin en fazla yarısına (özel belgede sahtecilik suçuna 

ilişkin olarak belirlenen zamanaşımı süresi 8 yıl olduğundan 8+4=12 yıl) kadar uzar. 

3.5.3.2. Ceza Zamanaşımı 

Türk Ceza Kanunu’nun «Ceza Zamanaşımı» başlıklı 68’inci maddesinin 1’inci 

fıkrası (e) bendi uyarınca, beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında on yıl 

geçmesiyle ceza infaz edilmez. Türk Ceza Kanunu’nun 68’inci maddesinin 2’nci fıkrası 

uyarınca, oniki yaşını doldurmuş olup onbeş yaşını doldurmamış olanlar için bu sürenin 

yarısının, onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler için 

ise üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez. 

3.5.4.Ceza Muhakemesi Kanunu: Uzlaşma 

Uzlaşma,229 toplumun suç ile bozulan kamu düzenini «tarafların barışması» 

yolu ile yeniden ihdas eden, mağdurun zararının da giderilmesi suretiyle adaleti yerine 

getirme amacına yönelik yaptırım benzeri bir kurumdur.  

                                                
22906.12.2006 tarih ve 5560 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu Uzlaşma Kurumu 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 73. madde başlığından çıkarılmış ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253,254 ve 255. 
maddelerinde yer almıştır. Madde 253 – (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek 
veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur: 
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.  
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;  
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88), 
2. Taksirle yaralama (madde 89),  
3. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), 
4. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234), 
5. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, 
madde 239),suçları.  
(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla 
ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.  
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Uzlaşma kurumu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde «gerçek 

veya özel hukuk tüzel kişisi bakımından» düzenlenmiştir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi 

halinde, Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davasının açılmasına ilişkin iddianame 

düzenlenmesinin yolu kapandığı için (CMK 253/19), kamu davasının mecburiliğini 

kabul eden bir sistem içinde uzlaşmanın «Devletin ceza verme hakkını ortadan kaldıran 

bir sebep» olduğu kabul edilmektedir. Uzlaşma maddi ceza hukuku açısından, davayı 

düşüren sebeplerden sayılmalı ve şikâyetten vazgeçmenin doğurduğu sonuçlar kabul 

edilmelidir. 

CMK Madde 253/1-a soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçları, 

Tük Ceza Kanunu ve özel kanun ayrımı yapmaksızın, genel olarak uzlaşmaya bağlı 

tutmuştur. Özel belgede sahtecilik suçu ve özel belgeyi bozmak, yok etmek veya 

gizlemek suçu şikayete bağlı olmayan suç olduklarından uzlaşma kapsamında değildir.  

CMK Madde 253/1-b uyarınca şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, 

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 

88), taksirle yaralama (madde 89), konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116), 

çocuğun kaçırılması ve alıkonması (madde 234) ve ticari sır, bankacılık sırrı veya 

müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 

239) suçları uzlaşma kapsamındadır.  

CMK 253/1-b maddesinde özel ceza kanunlarındaki suçların durumu 

“Soruşturulması ve kovuşturulması «şikayete bağlı olanlar» hariç olmak üzere; diğer 

kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaşma yoluna gidilebilmesi için, kanunda 

                                                                                                                                          
(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile 
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. 
(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya talimatı üzerine adlî kolluk 
görevlisi, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan 
zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Cumhuriyet savcısı uzlaşma 
teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine 
uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.  
(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin 
hukukî sonuçları anlatılır. 
(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında 
olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine 
ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.  
(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna 
gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.  
(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin 
toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir. 
… 
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açık hüküm bulunması gerekir” şeklinde düzenlenmiştir. CMK’daki düzenleme açık 

olmadığından, özel ceza kanunlarındaki «şikayete bağlı olan» suçlar konusunda iki 

farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, Türk Ceza Kanunu dışındaki 

kanunlardaki şikayete bağlı suçlar için uzlaşma yolu tamamen kapatılmıştır230. Uzlaşma 

yolunun açılabilmesi için, özel ceza kanununda açık düzenleme bulunması gerekir. 

İkinci görüşe göre ise, özel ceza kanunlarındaki şikayete bağlı olan suçlar kuralın 

istisnası olarak gösterildiği için, uzlaşma kapsamındadır ancak şikayete bağlı olmayan 

diğer suçlarda kanunda uzlaşma yolunu kabul eden açık hüküm bulunmalıdır. CMK 

253/1-a maddesi uyarınca, Türk Ceza Kanunu ve özel ceza kanunu ayrımı yapmadan 

genel olarak uzlaşma kapsamına almıştır. CMK 253/2. maddesindeki düzenleme, birinci 

fıkrayı saklı tuttuğunu vurgulamaktadır. Bu durumda, özel kanunlardaki suçlar231 

şikâyete bağlı oldukları oranda uzlaşma kapsamındadırlar232. 

 

 

 

 

                                                
230 Süheyl DONAY, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, İstanbul: Beta Yayınları, Haziran 2008, s.232. 
231 DONAY, a.g.e, s.232 “Uzlaşma gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi bakımından öngörülen bir kurumdur. Gerçek 
veya özel hukuk tüzel kişisinin kamu tüzel kişisine karşı işlediği vergi suçları (VUK MD 359) uzlaşma kapsamında 
değildir. Vergi suçlarından sadece “vergisel sırrın dolaylı yoldan öğrenilmesi” durumunda uzlaşma ortaya 
çıkabilecektir.” (Çek Suçları, Vergi Suçları, İcra İflas Kanunu’ndaki Suçlar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’daki 
Suçlar, Patent Kanunu’ndaki ve Markalar Kanunu’ndaki Suçlar) 
232 Feridun YENİSEY, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma (Uzlaştırmacı Eğitimi, Rehber Kitapçık), 
http://www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/fHm.jsp?pIndxLvl=6, Erişim: [19.04.2009], Atilla ÖZEN, “Yeni 
Düzenlemeler Işığında Uzlaşma”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 81, Sayı 1, Yıl 2007, 
http://www.istanbulbarosu.org.tr/documents/yeniduzenlemelerisigindauzlasma.doc, Erişim: [19.04.2009] 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ HUKUKUNDA SAHTE BELGE/MUHTEVİYATI 

İTİBARIYLA YANILTICI BELGE/ DÜZENLEME/KULLANMA VE 

SAHTE BELGE BASMA SUÇLARI 

Vergi suçları toplum varlığına ve bu varlığın ekonomik yönden devamını temin 

eden Devlet otoritesine karşı işlenmiş hareket ve olaylardan doğmaktadır233. Vergi 

suçları için sırf kamu düzenini bozar nitelikte olduklarından vergi kaybının oluşması 

beklenilmeksizin234 hapis cezası yaptırımı öngörülerek öncelikle sistemin korunması 

hedeflenmiştir235. Vergi gelirleri, Devletin ekonomik alandaki faaliyetlerinin bölünmez 

bir parçasıdır. Vergilendirme alanındaki düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde 

kamu hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi mümkün olamayacağından devlet suçtan 

doğrudan zarar gören taraf durumundadır236. Suçla korunması amaçlanan hukuki yarar, 

devletin vergilendirme yetkisini sosyal devletin gereklerine ve toplumsal çıkarlara 

uygun olarak kullanabilmesidir. Bu nedenle suçun hukuki konusu, devletin 

vergilendirme yetkisidir237.  

Vergi suçları kamu düzenini bozar nitelikte olduklarından ve toplum yaşamı 

açısından bir tehlike oluşturduklarından korunan hukuki yarar kamu yararıdır238 . Kamu 

düzenini bozar nitelikteki vergi suçları, hukuki konuları ve sosyal düzeni bozucu 

amaçları bakımından, ceza hukukundaki diğer suçlardan farkları bulunmayan239 ceza 

hukuku anlamında suçlardır ve vergi suçlarına ceza hukuku ilkeleri uygulanır. Vergi 

                                                
233 O. Selim KOCAHANOĞLU, Vergi Suçları, Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları, 2. Baskı, İstanbul, 1983, s. 3. 
234 Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Sistemimizin Aksaklıkları ve Öneriler”, Referans Gazetesi, 23.02.2009 
“Vergi suçunun oluşumu için ön koşul olarak vergi kaybının gerçekleşmesinin değil olası vergi kaybının aranması 
hapis cezası gerektiren bir fiilin Vergi Usul Kanununda yer alma nedenini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Vergi 
kaybının olmadığı durumlarda Türk Ceza Kanunu’nun özel belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilecek suç 
için vergi hukukunun ceza ihdasındaki amaç, vergi mevzuatına ilişkin kurallar ihlal edilerek Hazine'nin kayba 
uğratılmasının önlenmesi olmalıdır.” 
235 Nihal SABAN, “4369’un Suç ve Ceza Sistemine Nasıl Bakmalıyız? – II”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 144, 
Eylül 2000, s.94–95.  
236 Yılmaz HIZLI, Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları, 1984, s.106. 
237 Sahir ERMAN, Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, Beşinci Seri, Ayrı Bası, İstanbul: 
Maliye Enstitüsü Konferansları, 1959, s. 6. 
238 Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve 2004 Ocak 
Değişiklikleri İşlenmiş 11.Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2004,  s.209. 
239 ERMAN, Vergi Suçları, İstanbul, 1988, s.2. 
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suçları için öngörülen hapis cezası yaptırımı240 hazinenin zararlarını tamir ve telafi 

maksadını gütmeyip,241 cezalandırma amacına yönelmekte olduğundan bir vergi suçu 

söz konusudur ve bu suçun klasik suçlardan farkı yoktur242.  

Vergi suçları açısından «sonuç», vergi kaybı doğması tehlikesi ve kamu 

düzeninin bozulmasıdır243. Vergi hukukunda belge ile kanıtlanması gereken olgunun 

doğruluğuna inanılmıştır ve kanıtlanacak olan olayın gerçekten doğru olması 

aranmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen Özel Belgede Sahtecilik Suçu ile Vergi 

Usul Kanunu’nda öngörülen Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma suçunun 

koruduğu yarar, yani hukuki konu (kanunlar çatışması) aynı olup özel kanun olan Vergi 

Usul Kanunu hükümleri uygulanacaktır244.  

1. SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE DÜZENLEME/KULLANMA 

SUÇUNUN TARİHÇESİ VE BUGÜNÜ  

1.1.Hileli Vergi Suçu 

01/01/1950 tarihinde yürürlüğe giren 07.06.1949 tarih ve 5432 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nda245 vergi suçu için parasal nitelikli yaptırımlarla yetinilmiş ve ceza 

hukuku anlamındaki yaptırımlara yer verilmemiştir.  

5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 24/08/1951 tarihinde yürürlüğe giren 

18/07/1951 tarih ve 5815 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen Ek 2 numaralı madde 

uyarınca ceza hukuku anlamında bir suç olan «hileli vergi suçları» ihdas olunmuş ve suç 

sayılan hileli fiilleri icra ederek vergi kaybına neden olanların parasal cezalar yanında 

hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. 
                                                
240 DONAY,a.g.e., s.40.  “Vergi Suçu”nun yaptırımını “Suç teşkil eden bir eylemin sonucu olarak uygulanan 
yaptırımın (cezanın) öngörüldüğü vergi hukuku alanındaki ve de ceza yargılaması sonucu saptanan ihlaller” olarak 
tanımlamaktadır.   
241 Bu amaca yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Madde 344/3.fıkrası uyarınca Vergi Usul Kanunu’nun 359. 
maddesinde belirtilen fiiller ile kayba uğratılan verginin üç katı tutarında uygulanan “vergi ziyaı cezası” 
uygulanmaktadır. 
242 ERMAN, Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, s. 8, ERMAN, Vergi Suçları, s. 2. 
243 Uğur YİĞİT, Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, İstanbul: Beta 
Yayınları, 2004, s.43. 
244 Sulhi DÖNMEZER, Sahir ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt II, 12. Bası, İstanbul: Beta Yayınevi, 
1999, s.383. 
24507.06.1949 tarih ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu 15/06/1949 tarih ve 7233 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_ss.durumu?kanun_no=5432, Erişim: [01.02.2010], 
Kanun metni için bkz: T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Mali Kanunlar Külliyatı, 
Türk Vergi Kanunları (1920–1996) Cilt III, Kanun No: 5004–7479, (Ocak 1947-Mayıs 1960), s.1305 vd. 
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5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 5815 sayılı Kanunun 11. maddesi ile 

eklenen Ek 2 numaralı maddenin (A) bendine göre “Sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı vesikalar tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak” ve “vesikaları tahrif 

etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika 

veya suretleri bilerek kullanmak”  hileli vergi suçu sayılmış olup, sahte vesika, sahtelik, 

muhteviyat itibariyle yanıltıcı vesika ve vesikaları tahrif etme veya tahrif edilmiş 

vesikalarla asıllarına uygun olmayarak vesika etme tanzim kavramları konusunda Vergi 

Usul Kanunu 7 sıra numaralı Genel Tebliği’nde aaşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.  

“Sahte vesika tabiriyle, vergi muamelelerinde kullanılan ve gerçek bilgiler 

yerine hakikata uymayan yanlış bilgileri ihtiva eden vesikalar ifade edilmiş 

bulunmaktadır.  

Sahtelik, Türk Ceza Kanununun 339 ve müteakip maddelerinde mevzubahis 

olduğu veçhile, bir kimsenin menfaati umumiye veya şahsiye için bir zarar husule 

getirebilecek surette kasten yazı ile hakikatı tahrif etmesinden ibarettir. Evrakta sahtelik 

biri, zahiri bir muayene ile anlaşılabilecek surette silinti, ilâve gibi doğrudan doğruya 

evrak üzerinde maddî olarak hakikatın tahrifi yoliyle, diğeri, maddeten bozulmamış 

olan evrak münderecatında doğru olmayan isimler, mahal, zaman ve vakayi 

kaydedilmek suretiyle iki şekilde icra edilir.  

Fıkra metninde yapılan değişiklikle vergi muamelelerinde kullanılan vesikalar 

üzerinde yukarda bahsedilen şekillerden birincisinde olduğu gibi yalnız silinti ve ilâve 

yapmak suretiyle değil, bu vesikalar münderecatında doğru olmayan isimler, mahal, 

zaman ve vakayi kaydedebilmek suretiyle muhteviyat itibariyle yanıltıcı vesika tanzim 

edilmesi veya bunların bilerek kullanılması halleri de hileli vergi suçu olarak kabul 

edilmiştir. Ancak bu suretle sahte veya muhteviyat itibariyle yanıltıcı vesika tanzim 

edilmiş veya bunların bilerek kullanılmış olmasından dolayı ceza kesilebilmesi için, 

madde metnine göre, hâdisede aynı zamanda bir vergi zıyaının da mevcut olması 

icabeylediğinden tatbikatta bu cihetin de gözönünde bulundurulması gerekir.  

Vesikaları tahrif etmek veya tahrif edilmiş vesikalarla asıllarına uygun 

olmayarak tanzim edilmiş vesika veya suretleri bilerek kullanmak: Tahrif, doğru olarak 
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tanzim edilmiş evrak ve vesika üzerinde silinti ve ilâve yapılmak suretiyle veya sair 

şekillerle hakikatın değiştirilmesini ifade eder. Binaenaleyh vergi muamelelerinde 

kullanılan vesikaların bir kimse tarafından bu suretle tahrif edildiği veya tahrif edilmiş 

vesikalarla asıllarına uygun olmayarak tanzim edilmiş vesika veya suretlerin bilerek 

kullanılmak suretiyle bir vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde bu fıkra hükmüne 

göre, bu hallerin hileli vergi suçu sayılması ve ilgilileri haklarında ona göre ceza 

kesilmesi icabeder.246”  

1.2.Kaçakçılık Suçu 

01/01/1961 tarihinde yürürlüğe giren 04/01/1961 tarihli 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda247 kaçakçılık ve hileli vergi suçu aynı hükümlerle korunmuştur.  213 Sayılı 

Vergi Usul Kanunu’nda 357, 359, 360. maddeler olarak ve Ek 4. madde ise eskisi gibi 

«hileli vergi suçlarının cezalandırılmasında usul» başlığı altında 367. madde olarak 

düzenlenmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na hapis cezasını gerektiren bir suç 

olarak «hileli vergi suçlarına teşebbüs» adı altında 358. madde olarak bir suç daha 

eklenmiştir. 30/12/1980 tarihli, 2365 sayılı kanunla 01/01/1981 tarihi itibariyle yapılan 

değişiklikle hileli vergi suçunu oluşturan fiiller kaçakçılık suçunu düzenleyen 344’üncü 

maddeye aktarılmış ve bu iki suç «kaçakçılık» başlığı altında bütünleştirilmiştir. 4369 

sayılı kanunla (kaçakçılık, ağır kusur ve kusur yerine) parasal nitelikte «vergi ziyaı 

suçu», ceza hukuku anlamında suç olarak  «Ceza Muhakemelerinde Yargılanacak 

Suçlar ve Cezaları» başlığı altında «Kaçakçılık Suçları» ihdas edilmiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 22/07/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunla 

yapılan değişiklikle «Kaçakçılık» başlığı altında bütünleştirilmiş suç grubu yeniden 

ikiye ayrılmış; hapis cezasını gerektiren ve 344. maddede yer alan fiiller, bu fiillerin 

cezasını düzenleyen 359. maddeye alınarak ceza hukuku sistemine uygun bir hale 

getirilmiştir. 4369 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nun 358. maddesinde yer alan 

hileli vergi suçuna teşebbüs suçu kaldırılmış ve 359. maddede vergi kaybı suçun unsuru 

                                                
246 22/10/1951 tarihli Vergi Usul Kanunu 7 Sıra No'lu Genel Tebliği, 
http://www.kaynakcalivergikanunlari.com/bilgi_bankasi.asp?Cat_ID=35, Erişim:[06.06.2009].  
247 10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  



 86 

olmaktan çıkartılmıştır248. 4369 sayılı kanunla aynı bentte birlikte düzenlenen ve aynı 

cezayı gerektiren içerik itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak fiili ayrı 

bentlerde düzenlenmiş ve farklı sürelerde hapis cezasıyla cezalandırılmaları 

öngörülmüştür. Bu değişikliğin sonucu olarak, Vergi Usul Kanunu’nda ilk defa «sahte 

belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge» tanımlarına yer verilmiştir.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda 23/01/2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunla249 

yapılan değişiklikle 359. maddenin yer aldığı bölüm başlığı «Suçlar ve Cezaları» ve 

360. madde başlığı «Cezalarda İndirim» olarak değiştirilmiştir. Vergi suçlarının 

yargılanma usulünü düzenleyen 367. madde ise esasa ilişkin olmayan değişikliklerle 

bugüne kadar aynen korunmuştur. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun «Kaçakçılık Suçları ve Cezaları» başlıklı 

359. maddesinde belgede sahtecilik yapılarak işlenen vergi suçu, 359(a)(2) bendinde 

yanıltıcı belge kullanma/düzenleme fiilleri, 359(b) bendinde sahte belge 

düzenleme/kullanma fiilleri ve 359(c) bendinde yetkisiz belge basımı/yetkisiz basılmış 

belgeleri bilerek kullanma fiilleri olmak üzere üç gruba ayrılarak tanımlanmıştır.  

2. VERGİ SUÇUNUN ÖNKOŞULU 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun «Kaçakçılık Suçları ve Cezaları» başlıklı 

359. maddesinde üç gruba ayrılarak tanımlanan belgede sahtecilik yapılarak işlenen 

vergi suçunda aranan ön şart, suça konu belgenin vergi kanunları uyarınca düzenlenme 

ve saklanma ve ibraz zorunluluğu bulunan belgelerden olmasıdır. 

                                                
248Bu husus 4369 sayılı Kanun 14. madde gerekçesinde “Bu maddede, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun hürriyeti 
bağlayıcı ceza ile cezalandırılacak suçlar ve cezalar" başlıklı bölümünde sayılan fiillerin vergi kaybına yol açıp 
açmadığına ve tarh dönemi içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın, kesilecek vergi ziyaı cezası yanında, kolayca 
adli yargıya intikalini ve cezalandırılmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Vergi hukukunda vergi 
cezası uygulanabilmesi için gereken temel öğe ise verginin kayba uğratılmış olmasıdır. Bu vergi kaybı, ister hatadan, 
ihmalden veya bir usulsüzlükten doğmuş olsun, isterse nitelikli ve kasıtlı olsun vergi cezası kesilmesi konusunda 
farklılık arz etmezler. Bu konuda aranan diğer bir özellik ise vergilendirmede tarh döneminin geçmiş olmasıdır. Ne 
var ki, bazı fiiller doğrudan malî sistemin, belge düzeninin ve malî otoritenin zayıflatılmasına hatta çökertilmesine 
yönelik, bireysel veya örgütlü suç niteliğinde olabilir.” şeklinde ifade edilmiştir. 
249 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli 
Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5728 Sayılı Kanun’un 276. maddesi ile 
değiştirilmiştir. 277. maddesi ile de 213 sayılı Kanunun 360 ıncı maddesi madde başlığı “Cezadan indirim”  ile 
birlikte değiştirilmiştir. 
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Vergi kanunları uyarınca düzenlenme ve saklanma ve ibraz zorunluluğu 

bulunan belgeler, Vergi Usul Kanunu'nun İkinci Kitap «Mükellefin Ödevleri», Üçüncü 

Kısım «Vesikalar» Birinci Bölüm «Kayıtların Tevsiki» başlığı altında 227–257 

maddeleri arasındaki hükümlerde yer almıştır. Vergi Usul Kanunu'nun 227–257 

maddeleri uyarınca düzenlenme ve saklanma ve ibraz zorunluluğu bulunan belgelerin 

kanun gereği delil olmaları açısından söz konusu hükümler vergi idaresinin, 

yükümlünün ve yargının önem vermeleri gereken ödevleri düzenleyen kuralları 

oluşturmaktadır.  

2.1. Belgenin Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi ve Saklanması ve 

İbrazı Zorunlu Olması  

Vergi Usul Kanunu’nun «Kaçakçılık Suçları ve Cezaları» başlıklı 359. 

maddesinde «vergi kanunu» tabiri kullanılmak suretiyle tüm vergi kanunlarının 

düzenlenmesini, saklanmasını ve ibrazını zorunlu tuttuğu belgeler suç kapsamına 

alınmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun «Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat» başlıklı 

3’üncü maddesinin «Vergi kanunlarının uygulanması» başlıklı A fıkrasında «vergi 

kanunu» kavramı “Bu kanunda kullanılan «vergi kanunu» tabiri işbu kanun ile bu kanun 

hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.   

Vergi Usul Kanunu’nun «Gümrük ve Tekel Vergileri» başlıklı 2. maddesinin 

“Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi değildir.” hükmü 

uyarınca Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler konusunda sahte belge 

düzenlemek ve kullanmak fiilleri vergi suçunu değil, resmi belgede sahtecilik suçunu 

oluşturmaktadır250.  

                                                
250 Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerinin kapsamı dışında 
tutulması gerekçede, bu vergi ve resimlerin, esas yapıları ve nitelikleri bakımından Vergi Usul Kanunu kapsamına 
giren Kanunlardan farklılık göstermesi olarak açıklanmıştır.  
Yargıtay 11. C.D., 19.02.2008 tarih ve 2006/3129, 2008/878 sayılı kararı “Rusya Federasyonu yetkili makamlarının 
Türkiye’den ithal edilen malla ilgili düzenlenen Form A Menşe Şahadetnamesinin doğruluğundan şüphelenmesi 
üzerine soruşturmaya başlanmış olup suça konu belgenin Türkiye’den yapılan ihracat sırasında aranan zorunlu 
belgelerden de bulunmadığı, suçtan doğrudan doğruya zarar görenin kaşesi ve imzası taklit edilmek suretiyle adına 
belge düzenlenen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Rus makamları olduğu ve şikayetçi Giresun Gümrük 
Müdürlüğü’nün sahtecilik suçundan açılan davaya katılma hakkı bulunmadığı” (Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 34, 
Sayı 9, Eylül 2008, s. 1868–1869.) 
Yargıtay 11.C.D., 20.12.2006 tarih ve E:2005/3837, K:2006/10506 sayılı kararı “Sanıkların haksız vergi iadesi 
destekleme primi ve KDV iadesi almak amacıyla ihracat bedellerini yüksek göstererek resmi belgede  sahtecilik 
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Vergi Usul Kanunu uyarınca kullanılması zorunlu bulunan belgeler aynı 

vergilendirme dönemi içerisinde farklı tarihlerde ve değişik vergi yükümlüleri adına 

sahte olarak düzenlenmiş ve Maliye Bakanlığı dışında başka bir kuruma sunularak 

(banka gibi) değişik amaçlarla kullanılmış olabilir. Vergi işlemleri dışında başka 

amaçlarla sahte belge düzenlemek ve kullanmak fiilleri vergi suçunu değil, belgenin 

niteliğine ve kullanıldığı yere ve amaca göre diğer suçları oluşturur251. 

 

                                                                                                                                          
suçunu işlediklerinin iddia olunması karşısında suçtan zarar gören maliye hazinesinin müdahil olarak davaya 
kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi yasaya aykırıdır.” (GÜLTAŞ, a.g.e., s.60–61.) 
Yargıtay 11.C.D., 20.09.2006 tarih ve 2006/2065, K:2006/7360/488 sayılı kararı “Şirket yetkilisi olan sanığın yurt 
dışına ihraç ettiği çantanın gerçek değerinden %200 fazla bedelle satış faturası tanzim etmesi, gümrük komisyoncusu 
olan diğer sanığın bu fatura doğrultusunda 22.02.2001 tarihli gümrük beyannamesi düzenlemesi eyleminin sahtecilik 
suçunu oluşturduğu olayda, sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı dava açılmasına rağmen aynı 
eylemle ilgili olarak kaçakçılık suçundan da başka bir mahkemede dava açıldığı ve bu dosyada sanık hakkında beraat 
kararı verildiği, ancak toplanan deliller bir bütün halinde değerlendirilerek 213 sayılı Yasanın 359. maddesi de 
tartışılarak sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Şubat 2007, Cilt 33, Sayı 2, s.  396–397.)  
Yargıtay 6.C.D., 16.02.1999 tarih ve 583/488 sayılı kararı “Gerçeğe aykırı faturalara dayanılarak düzenlenen ve bu 
nedenle içeriği sahte olan gümrük çıkış beyannameleri ile ihracatın gerçekleştirilmesi suretiyle vergi iadesi 
alındığının ileri sürülmesi karşısında eylemin sübutu halinde resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı ve bu suç 
ile ilgili zamanaşımı süresinin dolmadığı gözetilmeden duruşmaya devamla esas hakkında hüküm kurulması 
gerekirken yazılı şekilde davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.”  
Yargıtay 6. C.D., 19.1.1996 tarih, 14000/365 sayılı kararı “Sahte faturaları gümrük komisyoncularına teslim ederek, 
müstenidat olan bu belgelere dayanılıp resmi nitelikte bulunan gümrük giriş beyannamelerinin tanzim edilmesiyle 
zararın doğmasına bilerek neden olmaktan ibaret eylemlerin T.C.Y.’nın 346. maddesi aracılığıyla 342/1, 80 
maddelerine uyduğu ve sanığın gümrükten aldığı her malın tarihi saptanarak sonucuna göre T.C.Y’nın 71. maddesi 
gereğince mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken” 
Yargıtay 6. C.D., 13.11.1995 tarih ve 11882/11687 sayılı kararı “Sahte faturaya dayanılarak resmi evrak niteliğindeki 
Gümrük Çıkış Beyannamesi düzenlendiğinin iddia edilmesi karşısında eylemin sübutu halinde T.C.Y.’nın 342. 
maddesine uyacağı ve aynı yasanın 102/3. maddesindeki zamanaşımı süresine tabi bulunduğu gözetilmeden sahte 
faturaların özel evrak niteliğinde bulunduğundan bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması,”  
Yargıtay 6. C.D., 19.04.1994 tarih ve 3649/3607 sayılı kararı “Sanıkların gümrük vergisi ile ithalde alınan vergi ve 
harçları az ödemek için gümrüğe ve diğer kurumlara, düşük değerdeki sahte faturalara uygun beyannameler ve 
belgeler düzenleyip verdikleri iddiasıyla kamu davası açıldığı, gümrük giriş beyannamesi ile bunların dayanağı olan 
belgelerin resmi evrak niteliğinde bulunan belgelerden olduğundan eylemin T.C.Y.’nın 342/1, 80. maddelerine uyup 
uymadığının tartışılmasının ve davaya bakmanın Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilmeden duruşmaya 
devam edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması” 
Yargıtay 6. C.D., 03.02.1994 tarih ve 122/725 sayılı kararı “Sanıkların gerçeğe aykırı faturalara dayanılarak 
düzenlenen ve bu nedenle de içeriği sahte olan gümrük çıkış beyannameleri ile ihracatın gerçekleştirilmesi suretiyle 
vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi aldıklarının anlaşılması karşısında, eylemin T.C.Y.’nın 342/1, 80. 
maddelerine uyan suçu oluşturacağı gözetilmeden”  
251 Yargıtay 11. C.D., 21.03.2006 tarih ve E: 2004/5960, K: 2006/2790 sayılı kararı “Sanığın vergi iadesinden 
yararlanmak için, suça konu sahte fiş ve faturaları katılan kuruma vermesi biçiminde oluşan eylemi 2978 sayılı 
Yasanın 6. maddesinde yer alan ve idari para cezasını gerektiren suçu oluşturur.” (Yargıtay Kararları Dergisi, 
Aralık 2006, Cilt 32, Sayı 12, s. 1982–1983.) 
Yargıtay 11. C.D., 23.10.2001 tarih ve 9038–9808 sayılı kararı "Sanığın, sahte faturaları 193 Sayılı GVK.'nun 63. 
maddesi uyanınca özel gider indiriminde kullanmaktan ibaret eyleminin 2978 Sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında 
bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulması, yasaya aykırıdır." 
Yargıtay 11. C.D., 08.10.2001 tarih ve 8648-9082 sayılı kararı "Sanığın vergi iadesinde kullanılmak üzere sahte 
ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyip vermekten ibaret olan ve teselsül eden eyleminin TCK.nun 345. ve 80. 
maddelerinde öngörülen suçu oluşturduğu gözetilmeden, fişleri kullananlarla ilgili olan 2978 Sayılı Yasa kapsamında 
olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi yasaya aykırıdır.” 
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Vergi Usul Kanunu'nda tanımlanan252 veya Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. 

maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenme zorunluluğu 

getirilen belgeler,253 zorunlu bilgileri taşıması halinde vergi yükümlülerinin üçüncü 

kişilerle olan işlemlerini kanıtlamaktadır.  

 

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca sahte belge ve yanıltıcı belge kavramı, 

Vergi Usul Kanunu’nda veya Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin 

Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan idari düzenlemelerde 

tanımlanan düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı zorunlu bulunan ve vergi işlemlerinde 

kullanılan belgeleri kapsamaktadır. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde vergi 

işlemlerinde kullanılma amacına yönelik bulunmayan belgelerin sahte veya yanıltıcı 

nitelikte olması durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun 359'uncu maddesinde yer alan 

cezalandırma ilkesi çerçevesinde olayın vergi suçu olarak değerlendirilmesi mümkün 

değildir254.  

 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine veya Vergi Usul Kanunu’nun verdiği yetkiye 

dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca düzenlenmesi ve kullanılması öngörülen belgelerin en 

önemli özelliği vergi yükümlüleri tarafından düzenlenmesi,255 saklanması ve ibrazı 

zorunluluğunun bulunması ve vergi matrahının tespitinde delil olarak kullanılmasıdır. 

Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi matrahının tespitinde ispat edici belgeler arasında 

                                                
252 Bkz. Birinci Bölüm, Vergi Usul Kanunu’nun “Mükelleflerin Ödevleri” alt başlığını taşıyan İkinci Kitabının 
“Vesikalar” alt başlıklı üçüncü kısmında tanımlanan belgeler; fatura, sevk irsaliyesi, perakende satış vesikaları 
(perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulası, müstahsil 
makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, taşıma ve otel işletmelerine ait belgeler (taşıma irsaliyeleri, yolcu 
listeleri, günlük müşteri listeleri) muhabere evrakı, bono, poliçe, çek, senet, diğer vesikalar (mukavelename, 
taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamı, ihbarname, karar örneği, vergi makbuzu), elektronik ortamlarda 
düzenlenen belgeler (ödeme kaydedici cihaz fişi vb) olarak Vergi Usul Kanunu’nda sayılmıştır. 
253İbrahim Attila ACAR, Mehmet Emin MERTER, “Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi ve Vergi 
Denetiminde Etkinlik Sorunu”, Maliye Dergisi, Sayı 147, Ocak-Şubat 2005, s. 10. “Vergi yükümlüleri çok sayıda 
belge kullanmaktadır. Vergi kanunlarının Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak idari düzenlemelerle yeni 
belgelerin ihdas edilmesi, vergi yükümlüleri açısından her defasında yeni hükümlerin öğrenilmesine ve yeni biçimsel 
koşullara alışmayı gerektirmektedir. Vergi yükümlülerinin kafalarını karıştıran çok sayıdaki belge yerine daha az 
sayıda belge kullanmalarına ilişkin yapılacak bir düzenleme işlemlerin kolaylaşmasını sağlayacaktır.”  
254 ERMAN, Vergi Suçları, s. 53. 
255 Yargıtay 11. C. D., 21.11.2001 tarih ve E:9315, K:10723 sayılı kararı "Satın aldığı otomobili trafikte adına kayıt 
ettirmek için yatırmak zorunda olduğu taşıt vergisinden kurtulmak amacıyla sahte taşıt alım vergisi makbuzu 
düzenleyip kullanmak eyleminin TCK.nun 342. maddesi* kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, 
unsurları itibariyle oluşmayan sahte fatura düzenleyip kullanmak suçu kabul edilip tarhiyat sonrası da olduğu 
anlaşılan uzlaşmaya dayanılarak beraatine karar verilmesinin yasaya aykırı olduğu”  
*765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 342. maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204/(1). maddesinde 
düzenlenmiş olan “Resmi Belgede Sahtecilik” suçunu oluşturur. 
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sayılmayan belgelerde gerçekleştirilen sahtecilik suçları vergi suçu olarak kabul 

edilmeyecektir256.  

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca sahte belge haksız bir çıkarın 

sağlanması amacına yönelik olarak (vergi kaybı tehlikesi) kullanılacaktır. Vergi 

yükümlüsü tarafından sahte belge esas alınarak tespit edilen vergi matrahına ilişkin 

bilgileri içeren vergi beyannamesinin Maliye Bakanlığına verilmesiyle sahte belge ile 

elde edilmek istenen çıkar gerçekleşir.  

Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi yükümlüsünün belgeyi zamanaşımı süresi 

içinde saklama ve ibraz zorunluluğu öngörülmüştür257. Maliye Bakanlığı tarafından 

vergi yükümlüsünün beyanı hemen değerlendirilmez ise iki olasılık söz konusudur. İlk 

olasılıkta, belge zamanaşımı süresi içinde arama, mali polis baskını ve ihbar sonucu ele 

geçirilerek sahtecilik vergi incelemesi sonucunda tespit edilir ve belge hukuken geçersiz 

sayılarak işlemden kaldırılır. İkinci durumda, zamanaşımı süresi içerisinde vergi 

incelemesi yapılamaması nedeniyle sahtecilik tespit edilemez ve haksız çıkar sağlanmış 

olur.  

Vergi uygulamalarında sahte belge, yanıltıcı belge ve yetkisiz basılmış belgeyi 

kullanma suçlarında, sahteciliğin tespit edilme şekline göre sahtecilik suçu 

oluşmayabilir. Maliye Bakanlığı’nın (mağdurun) sahte özel belgenin haksız bir çıkarın 

sağlanmasına dayanak olacak şekilde kullanılmasından önce sahteciliği fark etmesi veya 

sahte özel belgenin tek başına haksız çıkar sağlamak için yeterli olmaması hallerinde 

suç oluşmayacaktır. Sahte özel belge kullanılarak haksız çıkar sağlanmak istenmiş fakat 

sahtecilik fark edilerek haksız çıkar sağlama eylemi eksik kalkışma aşamasında 

kalmıştır.  

                                                
256 Danıştay 3. Dairesi, 28.06.1989 tarih ve 437/1803 sayılı kararı “Banka yoluyla yapılan ödemelere ilişkin dekontun 
Vergi Usul Kanunu’nda sayılan ispat edici kağıtlar arasında yer almaması nedeniyle gider belgesi olarak kabul 
edilemeyeceği” 
Danıştay 3. Dairesi, 19.04.1989 tarih ve 1470/1239 sayılı kararı “İran milli bankası dekontunun bu ülkeden Vergi 
Usul Kanunu’na uygun belgelerin temininin mümkün olmaması nedeniyle gider belgesi olarak kabul edileceği”  
257 Vergi Usul Kanunu İkinci Kitap «Mükellefin Ödevleri», Altıncı Kısım «Muhafaza ve İbraz Ödevleri» 253–256. 
maddeler arasında düzenlenmiştir. 
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2.2. Belgenin Vergiyi Doğuran Olayın İspat Aracı Olması 

Vergi yükümlülerinin beyanlarının vergilendirmeye esas alındığı vergi 

sistemlerinde belgelerin özel bir önemi bulunmaktadır. Vergi yükümlüleri tarafından 

ekonomik ve ticari yaşamda gerçekleştirilen vergisel olgu, eylem ve işlemler belgelere 

dayanılarak kanıtlanabilir258. Vergi hukuku alanında vergi yükümlüsünün beyanının 

dayanağını oluşturan belgelerin kural olarak şekil ve içerik yönünden doğruluğu kabul 

edilmektedir259. Belgelerin doğruluğu karinesi, vergi idaresi tarafından yapılan araştırma 

ve inceleme sonucunda belgelerin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi ve 

somut delillerle kanıtlanması anına kadar geçerli olmaktadır.  

Vergi sisteminde taraflarca kanıtlanması istenen şey «vergiyi doğuran olaydır». 

Vergiyi doğuran olayların tümü «ekonomik faaliyetlerin» bir sonucudur. Vergiyi 

doğuran ekonomik faaliyetler, vergi türüne göre bir «olay», bir «durum» ya da bir 

«eylem» veya bir «işlem» olabilmektedir. Vergi türlerine göre farklı olan vergiyi 

doğuran olayın260 «gerçekleştirildiğinin» Vergi Usul Kanunu’nda kanıtlama aracı olarak 

belirtilmiş olan belgelerle kanıtlanması zorunludur.  

Vergi hukukunda kanıt bir «eylem», «işlem» ya da «durum» niteliğinde 

gerçekleşen vergiyi doğuran ekonomik faaliyetlerin gerçekleştiğine ya da 

gerçekleşmediğine vergi idaresini inandırmak için vergi kanunlarının kullanılmasını 

zorunlu kıldığı kanıt araçları olarak tanımlanabilir. Vergi Usul Kanunu’nda vergi 

yükümlüsü açısından vergiyi doğuran olayı kanıtlama araçları sınırlandırılmış 

olduğundan kanıtlamada sadece kanunda belirlenen kanıt araçlarından yararlanabilir261. 

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerin tanımına ve kanıtlama aracı olduklarına 

ilişkin hükümler uyarınca vergi yükümlüsü tarafından belgeye bağlanması gereken olay 

                                                
258 Selim KANETİ, Vergi Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1989, s. 60. 
259 İlk Görünüş Karinesi veya Doğruluk Karinesi konusunda bkz: Mehmet TOPRAK, “Görünüşe Güven İlkesi 
Kaçakçılık Suçu”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 24, Aralık 2005,s.43. 
260 Gelir vergisinde “gelirin elde edilmiş olması”, kurumlar vergisinde  “kurum kazancının elde edilmiş olması”, 
katma değer vergisinde “malın teslimi, hizmetin ifası”, motorlu taşıtlar vergisinde “sahip olma”, veraset ve intikal 
vergisinde “mülkiyet değişimi”, emlak vergisinde “sahip olma”, damga vergisinde “belge düzenleme”, gümrük 
vergisinde “malın gümrük bölgesine girmesi” gibi. 
261 Nurullah KUNTER, Feridun YENİSEY, Ayşe NUHOĞLU, (Muhakeme Dalı Olarak) Ceza Muhakemesi 
Hukuku, 14. Bası, İstanbul, 2006, s.620. “Kanunî Delil Sistemi, belli hususların kanunlarda gösterilen belli delillerle 
ve hâkimi bağlayacak şekilde isbat edilmesi demektir. Kanunun, belirli bir konunun ispatı için delil türleri hakkında 
herhangi bir saptama ve sınırlama yapmadığı düzene « delil serbestisi» denir. Bu düzende, iddia edilen hususun ispatı 
için o hususun varlığını veya yokluğunu ispatlayacak her türlü delile dayanılabilir. Fakat bu vasıtaların ispata yeterli 
olup olmadığı kararını yargı organı verecektir.” 
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ve işlemler ancak kanunda veya Vergi Usul Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 

çıkarılan idari düzenlemelerde tanımlanan belgelerle kanıtlanabilecektir. Vergi 

yükümlüsünün kanunen düzenlemek zorunda olduğu belgelerin yükümlü lehine delil 

olabilmeleri, kanuni şekil ve içerik şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olmalarına 

bağlıdır262. 

Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan veya Vergi Usul Kanunu’nun verdiği 

yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca düzenlenme, saklanma ve ibraz zorunluluğu 

getirilen belgeler vergi yükümlüsü lehine «kanuni delil» olarak öngörülmüştür263. Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak belgelendirme yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi durumunda vergi yükümlüsü belgelerin doğruluğu konusundaki ilk görünüş 

karinesinden yararlanır264.  

Vergi hukukunda vergiyi doğuran olayın kanıtı olarak vergi yükümlüleri 

tarafından düzenlenen belgeler vergi yükümlüsü açısından «kesin delil» olarak değil, 

«aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli belge» olarak öngörülmüştür265. Bu itibarla, vergi 

kanunlarında belirtilen belgelerin şeklen kanuna uygun bulunması belgeye yansıtılan 

maddi ve hukuki ilişkinin gerçekliğini göstermez. Vergi idaresince belgelerin içeriğinin 

gerçeği yansıtmadığı başka karinelerle ispatlanabilir266. Vergi idaresi tarafından belgenin 

kanıtladığı olgunun gerçek mahiyetinin (var olmadığı/gerçek olmadığı) ortaya 

çıkarılmasında tarafların iknası, vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık bulunan 

                                                
262 H. Nezih ŞEKER, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemeleri, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1994, s. 
238–239. 
263 KANETİ,a.g.e., s. 60. 
264 KANETİ, a.g.e., 9, s. 55. 
265Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 27.5.2005 tarih ve E:2005/37, K:2005/127 sayılı kararı “Yapılan 
tespitler neticesinde alış faturaları sahte olan, satış faturaları tarih ve sıra takip etmeyen, alt nüshasında iptal yazdığı 
halde üst nüshası bulunmayan,  kimi faturalarını incelemeye ibraz etmeyen,  önceki yılda düzenlenen faturaları 
sonraki yıl yevmiye defterine kaydeden, işyerinin düzenlenen faturalarda yer alan satış hasılatını elde edecek kadar 
büyük olmadığı saptanan kişinin düzenlediği faturalar, ortada gerçek bir mal teslimi olmadığını ve mahiyetleri 
itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmiş olduğunu açıkça göstermesi sebebiyle gerçek kabul edilemez.” (Bumin 
DOĞRUSÖZ, Veysi SEVİĞ, Referans Gazetesi, 11 Nisan 2007.)  
Danıştay 4. Dairesi, 16.04.1987 tarih ve 3531/1409 sayılı kararı “Kanuni defterlere kaydedilen işlemlerin, Vergi Usul 
Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre düzenlenmiş belgelerle tevsiki zorunludur. Bu belgelerin, ilgili mevzuata uygun 
olarak düzenlenmemiş olmaları, bunların tevsik unsuru olarak kullanılmalarına izin vermez. (ŞEKER, a.g.e., s. 239.) 
Danıştay 4. Dairesi, 14.05.1987 tarih ve 4009/1820 sayılı kararı “kayıtların tevsikinde kullanılan faturaların, naylon, 
sahte olduğunun anlaşılması halinde, bunlar geçerli kabul edilmeyeceğinden, söz konusu vesikalar tevsik unsuru 
kabul edilmez.” (ŞEKER, a.g.e., s. 240.) 
266 Nihal SABAN, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, İstanbul: Beta Yayınevi, Aralık 2006, , s.243. 
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tanık ifadesi, tarafların ekonomik ve ticari konumları, iş yerlerinin durumu ve vergisel 

ödevlerin yerine getiriliş biçimi ile ilgili tespitler delil olarak kullanılabilecektir267. 

2.3. Belgenin Hukuken Geçerli ve Hukuki Sonuç Doğurucu Olması 

Vergi uygulamalarında kullanılan belgelerin hukuken geçerli ve hukuki sonuç 

doğurucu belge niteliğinde olması gerekmektedir. Vergi uygulamalarında kullanılan 

belgelerin hukuki geçerliliği, belgenin vergi kanununda belirlenen şekil şartlarına uygun 

olarak ve kanıtlanması gereken ekonomik olay ve işlemin gerçek mahiyetini yansıtır 

şekilde düzenlenmiş olmalarına bağlı bulunmaktadır268.  

Vergi yükümlülerinin belgeleri kanıt olarak kullanabilmelerinin ön şartı olarak 

belgenin vergi kanunlarına uygun olarak düzenlenmiş olması aranmaktadır. Belge, 

öncelikle biçim bakımından kanunda öngörülen şekil şatlarına uyularak düzenlenmişse, 

vergi yükümlüsü lehine kanıtlama aracı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte 

belgenin kanundaki şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmesi yeterli olmayıp içerik 

bakımından da gerçeği yansıtması gerekmektedir. Vergi yükümlülerince düzenlenen 

belgeler, gerçeği yansıttığı (kanıtlanması gereken olayın gerçek ve doğru olması) oranda 

geçerli kabul edilmektedir269.  

Vergi hukuku alanında Vergi Usul Kanunu uyarınca kullanılması zorunlu bir 

belgenin kanunda öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması veya öngörülen süreden sonra 

düzenlenmesi nedeniyle hiç düzenlenmemiş sayılması270  vergiyi doğuran olayın gerçek 

                                                
267 Salih ÖZEL, “Türk Vergi Sisteminde Kanıtlama (İspat) Yükü ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği ile Olan 
İlişkisi”, Lebib Yalkın Dergisi, Mayıs 2006, Sayı 29, http://www.lebibyalkin.com.tr/dergi_icerik.asp?dicerik_id=14, 
Erişim: [19.03.2009], Salih ŞANVER,  “Vergi Hukukunda İspat”, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 1981, Sayı 2,  Tacol 
TAŞDEMİR, “Delil Sistemindeki Gelişmeler”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 2, Ağustos 1981, 
http://www.muhasebe.gen.tr/mevzuat/vuk/GenelYazilar/vukmd29.htm, Erişim: [19.03.2009]. 
268 01.01.1988 tarih ve 19886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Kanunu 28 Sıra Numaralı 
Genel Tebliği.  
269 ŞEKER, a.g.e.,s. 239. 
270 Vergi Usul Kanunu’nun faturanın şeklini düzenleyen 230’uncu maddesinin 2’nci bendinde faturada, faturayı 
düzenleyenin adı varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının bulunması 
aranmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinin üçüncü fıkrası “Bu kanuna göre kullanılan ya da bu kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde 
bu belgeler vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmünü içermektedir. Yine Vergi Usul 
Kanunu’nun 231. maddesinin 5. bendinde ise “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 
yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer 
almaktadır.  
Bkz. ayrıntılı bilgi için Nihal SABAN, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş 4. Bası, İstanbul: Beta Yayınevi, Aralık 
2006, s.242–243. “Özel usulsüzlük cezaları ile ilgili olarak Vergi İdaresinin belgelerdeki şekil şartlarını sıhhat şartı 
olarak kabul etmesi nedeniyle belgelerdeki şekil şartlarındaki eksikliğin belgenin geçerliliğini ortadan kaldırdığı, 
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mahiyetini etkilememektedir. Belgenin esasına etkili olmayan şekil şartlarındaki 

eksikliklerin belgenin hiç düzenlenmemiş sayılması sonucunu doğurarak gerçekte 

yapılan bir işlemin yok sayılması ve gider veya maliyet unsuru olarak vergi matrahının 

tespitinde dikkate alınmaması amaca aykırı bir durum yaratmaktadır. Gerçek bir işleme 

dayanan bir belgedeki şekil şartlarındaki eksikliği ileri sürerek gerçekleşen bir işlemin 

kanıt aracı olan belgeyi ve gerçekleşen bir işlemi yok saymak olanaklı 

bulunmamaktadır271. Bu bağlamda, gerçekleşen bir işlemin kanıtı olan belgenin hukuki 

geçerliliğini sağlayan zorunlu ve yeterli unsurlara sahip olması yeterlidir. Vergi Usul 

Kanunu’nda aranan şekil şartlarından vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası 

bilgilerini taşımayan belge bastırılarak kullanılması veya düzenleyenin/müşterinin 

adı/ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası bilgilerini 

taşımayan belge düzenlenmesi «unutkanlık, dikkatsizlik ve bilgisizlik» nedeniyle 

yanlışlık yapılması şeklinde gerçekleşmiş ve belge gerçek bir durumu yansıtıyorsa 

belgenin hiç düzenlenmemiş sayılması mümkün değildir. Buna karşılık, belgelerin 

                                                                                                                                          
belgenin yok hükmünde olduğu/butlanla sakat olduğu, Danıştay’ın belgelerdeki şekil şartlarını şekil şartı olarak kabul 
etmesi nedeniyle belgelerdeki şekil şartlarındaki eksikliğin belgenin geçerliliğini ortadan kaldırmadığı butlan ile sakat 
olmadığı”  
Danıştay Kararı “Bu Kanuna göre kullanılan belgelerin ve bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye 
dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde vergi 
kanunlarınca hiç düzenlenmemiş sayılacağına ilişkin üçüncü fıkra kapsamında görülerek uyuşmazlık konusu özel 
usulsüzlük cezası kesildiği, söz konusu kanun hükümleri, gelirin doğmasına neden olan olaylarla kayıtlar arasında 
ilişki kurulabilmesi ve vergi kaybına yol açacak suçların zamanında önlenebilmesi amacıyla getirilmiş olup, 
hükümlerin bu anlayış içinde değerlendirilmesi gerektiği, diğer bir deyimle kanunen düzenlenmesi zorunlu bulunan 
belgelerin ve bu belgelerde yazılı emtia giriş çıkışlarının defter kayıtlarında doğru biçimde yer alması esas olup, 
mükelleflerce vergi kaybına neden olunmasını önleme amacına yönelik bu hükümlerin küçük bazı noksanlıklardan 
dolayı ve malın fiili sevk tarihinin belirlenebileceği hallerde de belgenin hiç düzenlenmiş sayılmasını doğuracak 
şekilde yorumlanmasına olanak bulunmadığı…” 
271 Mehmet Ali ÖZYER, a.g.e., s.369. “T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Valiliğine 
gönderdiği 17.02.1999 tarih ve 005495 sayılı Yazısı “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesinin 5. bendinde 
“Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde 
düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.  
Bu hükme göre kanuni süresi içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve hiç düzenlenmemiş 
sayılmasından dolayı anılan Kanunun 353. maddesi uyarınca özel usulsüzlük sayılacağı tabidir.  
Ancak faturanın zamanında düzenlenmemiş olması nedeniyle hiç düzenlenmemiş sayılması faturada yazılı mal ve 
hizmetin teslim edilmediği anlamına gelmeyeceği gibi, faturaya konu harcamaların tevsikinde kullanılmasını da 
engellemeyecektir. Çünkü Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 
hukuki muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Gerçekte yapılan bir harcamanın Kanunun usul hükmüne uyulmadığı 
gerekçesi ile gider kabul edilmemesi, anılan madde hükmüne uygun düşmemektedir. Bu nedenle zamanında 
düzenlenmeyen fatura hiç düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası kesilecek, ancak faturaya konu 
harcamanın yasal kayıtlara intikalinde geçerli belge olarak kabul edilecektir. Bu durumda gider faturasının kayıtlara 
intikal ettirildiği dönemde bu faturada gösterilen Katma Değer Vergisinin indirim ve iade konusu yapılması mümkün 
bulunmaktadır.”  şeklinde bildirilen görüşten anlaşılacağı üzere şekil noksanlıkları nedeniyle belgenin hiç 
düzenlenmemiş sayılması belgeyi hukuken geçersiz kılmaz ancak özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektirir.  
Vergi idaresi 28.02.2005 tarih ve 25741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 345 seri numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği C-Sevk İrsaliyesinde Ceza Uygulaması bölümünde sevk irsaliyesinde sevk tarihinin bulunmaması 
halinde özel usulsüzlük cezası değil,  Md 352/II–7 uyarınca «ikinci derece usulsüzlük cezası» kesilmesi keseceği 
yönünde açıklama yapmıştır. 
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esaslı şekil şartlarındaki eksiklik aslında bir muvazaa veya vergiyi doğuran olayla ilgili 

izleri ortadan kaldırmak için yapılmışsa bu durumun vergi idaresince araştırma ve 

inceleme yapılarak kanıtlanması ve belgenin yok sayılması gerekmektedir272. Vergi 

uygulamalarında kullanılan bir belgede sahtecilik yapıldığı vergi incelemesi sonucunda 

somut bir şekilde kanıtlandığı zaman belge hukuken hüküm ifade etmez273. 

Vergi kanunlarının aradığı şekil şartlarına uyulmaması nedeniyle hiç 

düzenlenmemiş/yok hükmünde sayılan belgenin sahte belge veya yanıltıcı belge olarak 

düzenlenmesi/kullanılması durumunda, ceza hukuku anlamında belgede sahtecilik 

suçunun oluşup oluşmaması ve hapis cezası yaptırımı ile cezalandırılıp 

cezalandırılmaması konusu ise farklı şekillerde yorumlanmaktadır274. 

Ceza hukuku bakımından özel hukuktaki batıl hukuki işlemler ve iptal 

edilebilir hukuki işlemler arasındaki farkın dikkate alınması gerekmektedir. Özel 

hukukta iptal edilebilir hukuki işlemler, iptal edilmelerine karar verilinceye kadar 

gerçek, doğru ve geçerli bir hukuki işlemin sonuçlarını doğuracaktır. Vergi hukuku 

alanında hüküm ifade ettiği sürece, iptal edilebilir bir belgede yapılan sahteciliğin 

cezalandırılması gerekmektedir. Vergi hukuku alanında iptal edilebilir belgelerde 

yapılan sahteciliğin cezalandırılmaması durumunda, iptal edilinceye kadar geçici olsa 

bile hukuki hüküm ifade eden ve vergiyi doğuran olayı kanıtlamaya yarayan bir belgeyi 

korumamak hukuken savunulması mümkün olmayan bir sonuç ortaya çıkarır. Suçla 

korunan yarar kamunun güveni olduğuna ve bu güven hukuki sonuç doğuran her yazıda 

gerçekleştirilecek sahtecilikle sarsılacağına ve iptal edilebilir bir belge iptal edilinceye 

kadar hukuki sonuç doğuracağına göre, iptal edilebilir bir belgede yapılan sahtecilik 

fiilleri de kamunun güvenini sarsacaktır. Bu nedenle iptal edilebilir bir belgede gerçeğin 

                                                
272 ÖZYER, a.g.e., s.368. 
273 ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarında “Varaka” Mevhumu, 1949,  s.19. 
274 Bir görüşe göre, Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü şekil şartlarını içermeyen bir belge üzerinde gerçekleştirilen 
sahtecilik suçları Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacağından sahtecilik suçunu oluşturmayacaktır. 
Diğer bir görüşe göre de, sahtecilik suçlarının oluşması için belgenin hukuken korunan ve kendisine hukuki sonuçlar 
bağlanan belge olması gerekmemektedir. “Belgede sahtecilik suçunda göz önünde tutulan kamu güveninin objektif 
bir şekilde anlaşılması gerekir. Bir belgede yapılan sahteciliğin suç sayılabilmesi için kanunun o belgeyi koruma 
altına almış olması, aksi sabit oluncaya kadar herkesçe güvenilmesi şart değildir. Bir yazıya belge niteliğini veren 
Kanun’un bir hükmü değil, toplumsal hayatın gerekleri ve gelenekleridir. Bu nedenle sahtecilik suçunun oluşması 
için üzerinde sahtecilik yapılan belgenin Kanunun aradığı şekil şartlarına sahip olması gerekli değildir. Adnan 
ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçuna Konu Olabilecek Defter ve Belgeler”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 8, Sayı 91, 
Temmuz 2000, s. 223, Mahmut KAŞIKÇI, “Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları”, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, s.269. 
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değiştirilmiş olması, belge iptal edilinceye kadar belge kavramının bütün unsurlarına 

sahip bulunacağından belgede sahtecilik suçunu oluşturur275.  

Vergi Usul Kanunu uyarınca kullanılması zorunlu bir belgenin şekil 

şartlarındaki eksikliğin belgede sahtecilik suçunun oluşumuna etkisi konusunun «suçun 

unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı» ilkesi çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir276. Belgede sahtecilik suçları gerçeği olduğundan farklı 

göstermek amacıyla gerçekleştirilen ve belirli bir süreci gerektiren kasıtlı davranışlardır. 

Belgelerin esaslı şekil şartlarındaki eksiklik gerçeği olduğundan farklı göstermek 

amacıyla bilinçli olarak kasta dayalı şekilde gerçekleştirilmişse belgede sahtecilik 

suçunun oluştuğunun kabul edilmesi gerekmektedir.  

3.VERGİ SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ 

Vergi Usul Kanunu, vergi ilişkisinden doğan ve vergi suçu oluşturan fiillerle 

bunlar için öngörülen cezaların düzenlendiği ceza hükümleri açısından Türk Ceza 

Kanunu’na göre özel, diğer vergi kanunlarına göre ise genel ceza kanunu konumunda 

bir kanundur.  

                                                
275 ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarında “Varaka” Mevhumu, s. 25–26. 
276 Yargıtay 11. C.D., 22.11.2001 tarih ve 10045/10776 sayılı kararı “S.B. de ele geçen VUK.nun 230.maddesinde 
gösterilen zorunlu bilgilerden tarih, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi yazılmayan ve düzenleyenin imzasını da 
içermeyen, suça konu faturanın sanık O.G. tarafından verildiğini belirleyen kesin deliller mevcut olmadığı gibi 
kullanılmayan bu faturanın 227/3. madde ve fıkrası uyarınca faturanın hiç düzenlenmemiş sayılması gerektiği, buna 
göre de yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı da anlaşıldığından, beraati yerine varsayıma dayanan 
bilirkişi raporu esas alınarak mahkumiyete karar verilmesi, yasaya aykırıdır.” (Nuri OK, Ahmet GÜNDEL, 
Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Mahkemelerinde Yargılanacak Vergi Suçları ve Cezaları, 1. Baskı, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, 2002, s. 299.)  
Yargıtay 11. C.D., 22.11.2001 tarih ve 7501/10734 sayılı kararı “Vergi mükellefi bulunan sanığın, vergi dairesine 
verdiği katma değer vergisi beyannamesinde gösterdiği 213 Sayılı Kanunun 230.maddesinde yazılması zorunlu 
bilgiler arasında yer alan müşterinin adresi, düzenleme tarihi ile genel geçerlilik koşulu olan düzenleyenin imzasını 
taşımayan suça konu faturanın, aynı kanunun 227. maddesinin 3.  fıkrasının “bu kanuna göre kullanılan ya da bu 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması 
halinde bu belgeler vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş sayılır.” şeklindeki hükmü karşısında, bu kanun 
yönünden yok sayılması gerekmesine göre eylemin aynı kanunun 359/b–1 madde ve fıkrasındaki suçu ihlal etmediği, 
TCK. nun 504. maddesinin 7. bendi kapsamında değerlendirilmesi yapılarak hüküm kurulması gerektiği 
gözetilmeden suçun neticesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde uygulama yapılması, yasaya aykırıdır.” (OK, 
GÜNDEL, a.g.e., s. 299–300.) 
 Yargıtay 9. C.D., 20.04.1993 tarih ve E: 1993/1114, K: 1993/1992 sayılı kararı “Yazılması zorunlu bulunan 
düzenleme tarihini içermeyen faturalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227/3. maddesi uyarınca hiç 
düzenlenmemiş sayılmakta ise de; dosyada mevcut bulunan vergi ceza ihbarnamesine ekli sanığın işyerine ait işletme 
hesabı defteri fotokopisinden, yapılan satışlardan dolayı düzenlenen belge ve faturaların teselsül eden sıra numaralı 
ve tarihleriyle deftere işlendiği, yalnızca dava konusu iki adet faturaya tarih atılmadığının anlaşılmasına göre tarih 
yazılmamasının zuhule müstenit bulunduğuna ilişkin savunma da nazara alınarak fatura dip koçanları ve işletme 
hesabı defteri getirtilip karşılaştırmalı olarak incelenerek faturaların sıra ve tarihler itibariyle teselsül edip edilmediği, 
etmekte olduğunun belirlenmesi halinde savunma geçerli sayılarak sanığın beraatine karar verilmesi gerekeceği 
gözetilmeden eksik soruşturma ile yazılı şekilde mahkumiyet hükmü tesisi kanuna aykırıdır.” (Ahmet GÜNDEL, 
Ceza Mahkemelerince Yargılanacak Vergi Suçları ve Cezaları, 3. Baskı, Ankara: Adil Yayınevi, 1995, s. 75.) 
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Vergi Usul Kanunu’nun Dördüncü Kitap «Ceza Hükümleri», «Vergi Cezaları» 

başlıklı İkinci Kısmının «Suç ve Cezaları» başlıklı Üçüncü Bölümünde düzenlenen 

vergi suçları konusunda özel hüküm bulunmayan durumlarda Türk Ceza Kanunu’nun 

genel hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Vergi suçları açısından öncelikle Vergi 

Usul Kanunu hükümleri uygulanacak olup, Vergi Usul Kanunu’nda hüküm bulunmayan 

durumlarda ise Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır277.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde vergi suçu oluşturan eylemler ve suç 

karşılığında öngörülen yaptırımlar özel hükme bağlanmıştır. Vergi Usul Kanunu vergi 

suçları bakımından Türk Ceza Kanunu’nun genel ilkelerinden ayrı olarak tüzel kişilerin 

ceza sorumluluğu (madde 333), pişmanlık kurumu (madde 359 ve 371) ve suçun 

bildirim ve yargılama sürecine (madde 367) ve özel hükümler bakımından hapis 

cezasının süresine (madde 359) ilişkin olmak üzere özel belgede sahtecilik suçundan 

farklı düzenlemeler içermektedir. 

Vergi hukukunda yer alan belgelere ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu’nda özel 

bir hüküm bulunmamaktadır. Vergi hukukunda yer alan belgeler Türk Ceza Kanunu 

anlamında özel belge olarak nitelendirilebileceğinden, Türk Ceza Kanunu’nun özel 

belgede sahtecilik suçu (TCK.madde 207) ve özel belgeyi bozmak, yok etmek veya 

gizlemek suçuna (TCK.madde 208)278 yaklaşmaktadır. 

                                                
277Yusuf Gökhan PENEZOĞLU, “Vergi Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu Genel Hükümlerinin Vergi Suçlarına 
Etkisi”, http://www.vergidegundem.com/files/HukukD%C3%BCnyas%C4%B10cak2005.doc, Erişim:[10.03.2009]. 
“Türk Ceza Kanunu’nun  “Özel Kanunlarla İlişki” başlıklı 5’inci maddesinde, “Bu Kanunun genel hükümleri, özel 
ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.”  hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 5237 
sayılı TCK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 357 ile 363’üncü maddeleri arasında 
düzenlenen ve hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren “vergi suçları” hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 5’inci maddesi 
gereği, aynı Kanun’un 1 ile 75’inci maddeleri arasında düzenlenen genel hükümler uygulama alanı bulacaktır.” 
Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 12. Bası, İstanbul: Beta Basım A.Ş, Yayın No:1861, Hukuk 
Dizisi:848, Kasım 2007, s. 83–85.  “Türk Hukukunda Kurallar Kademelenmesi, “…eşit düzeydeki kaynaklar arasında 
bir çatışma söz konusu olduğunda, sonraki işlem öncekini üstü kapalı olarak (zımnen) yürürlükten kaldırmış sayılır. 
Tabii bunun istisnaları vardır. Örneğin, sonraki genel nitelikteki bir kanun, önceki özel kanunu yürürlükten 
kaldırmaz. Ancak burada dikkat edilecek nokta, genel nitelikteki kanunun içeriği ve amacı, özel kanunla 
bağdaşmıyorsa, onu yürürlükten kaldırdığı sonucuna varmak gerekir.” s.85. 
278 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 17.06.2003 tarih ve E: 2003/6–175, K: 2003/191 sayılı kararı “2908-Dernekler 
Kanunu/17/85/85.1 “Sanığın sahtecilik yaptığı iddia edilen kararın alındığı yönetim kurulu toplantısına katılan ve 
tanık olarak ifadesine başvurulan yönetim kurulu üyelerinden hiç birisinin toplantının sonuna kadar kalmadıkları ve 
toplantı bitmeden ayrıldıkları açıktır. Ancak, aynı toplantıya katılan ve kararın altında imzası bulunan yönetim kurulu 
üyesi hiçbir aşamada dinlenmemiş ve yazılan kararın toplantıda alınıp alınmadığı konusunda bilgisine 
başvurulmamıştır. Kaldı ki, katılanlar ve sanığın üyesi oldukları derneğe ait tüzük dosya içerisinde bulunmadığından 
denetim olanağı ortadan kalktığı gibi, tüzüğün ilgili hükümleri yerel mahkemece de irdelenip tartışılmamıştır. Öte 
yandan 2908 sayılı dernekler yasasının 85. maddesinin 1. fıkrası "genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan 
seçimler ve oylamalar ile oyların sayım dökümüne hile karıştıranlar veya defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler 
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Türk Ceza Kanunu’nun 204–212. maddeleri arasında düzenlenen resmi 

belge/özel belgede sahtecilik suçu kasten işlenebilen bir suç olarak tanımlanmıştır. 

Suçun doğrudan kasıtla işlenebilen bir suç olması, özellikle sahte olarak düzenlenmiş 

olan belgeyi kullanan iyi niyetli kişilerin ceza sorumluluğu bakımından önemle 

üzerinde durulması gereken bir noktayı oluşturmaktadır. Vergi hukukunda öngörülen 

sahte/yanıltıcı belge düzenlemek veya sahte/yanıltıcı olarak düzenlenmiş olan belgeyi 

kullanmak suçu, suçun manevi unsurunu oluşturan kastın varlığı halinde, Türk Ceza 

Kanunu’nda tanımlanan özel belgede sahtecilik suçuna benzerlik göstermektedir.  

3.1. Suça Katılma (İştirak) 

Vergi Usul Kanunu’nun «Cezadan İndirim» başlığı taşıyan 360’ıncı 

maddesinde, menfaat gözetmeden vergi suçuna katılanlara ilişkin bir «ceza indirimi» 

kurumuna yer verilerek vergi suçuna katılma konusunun Türk Ceza Kanunu'nun genel 

hükümleri çerçevesi içinde çözümlenmesi amaçlanmıştır. 

Vergi suçuna katılma konusunda Türk Ceza Kanunu'nun «Suça İştirak» başlığı 

altında 37-41'inci maddeleri arasında yer verilen genel kurallar geçerli olacak ancak 

vergi suçuna «menfaat gözetmeden» katılanlar açısından Vergi Usul Kanunu’nun 

360'ıncı maddesi uyarınca indirim uygulanacaktır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 360. maddesi279 uyarınca maddi menfaat bulunmadan 

vergi suçuna katılma durumunda cezadan indirim uygulanmasına ilişkin düzenleme 

uyarınca, vergi suçuna katılmış ancak menfaati bulunmayan kişilere verilecek ceza, o 

fiile özgü cezanın (½) sidir280. Vergi Usul Kanunu’nun 360. maddesi uyarınca Türk 

Ceza Kanunu hükümlerine göre belirlenen cezanın (½) oranında indirilebilmesi için 

                                                                                                                                          
veya gizleyenler; fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç yıla kadar hapis ve otuzbin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezası; derneğe ait defter veya kayıtları tutmayanlar üç aya kadar hapis veya beşbin 
liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır." hükmünü taşımaktadır. Görüldüğü gibi, bu madde ile 
derneklere ait belgelerde yapılan tahrifatlar ile ilgili özel bir suç tipi düzenlenmiştir. Yerel mahkemenin kabulüne 
göre, sanığın sabit olduğu kanaatine vardığı eyleminin, anılan maddede yazılı suç tipine uyup uymadığının tartışılarak 
hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.” 
279 Vergi Usul Kanunu Madde 360 «Cezadan İndirim» “359’uncu maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç 
ortaklarının bu suçların işlenmesinde maddi menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza Kanunu’nun suça iştirak 
hükümlerine göre verilecek cezanın yarısı indirilir.” 
280 TCK «Yardım Etme» başlıklı 39’uncu maddesi uyarınca süreli hapis cezasını gerektiren bir suçun işlenmesine 
yardım eden kişinin cezasın yarısı (½ oranında) indirilir.  
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«suçun işlenmesinde menfaatinin bulunmaması» şartı aranmaktadır281. Buradaki 

menfaatin «maddi bir menfaat» olması gerekmektedir282. 

Türk Ceza Kanunu’nun «yardım» başlıklı 39. maddesi uyarınca suçun 

işlenmesine yardım eden kişiler için öngörülen süreli hapis cezasını gerektiren bir ceza 

olması durumunda cezanın (½) oranında indirilmesi öngörülmüştür. Türk Ceza 

Kanunu’nun 39. maddesi hükmü uyarınca (½) oranında indirilen ceza için Vergi Usul 

Kanunu’nun 360. maddesi hükmü uyarınca ayrıca (½) oranında indirim uygulanacak 

olduğundan toplam (¼) oranında indirim uygulanmış olacaktır283.  

Vergi suçuna katılma durumunda vergi kaybının oluşması284 beklenilmeksizin 

hapis cezasının uygulanması gerekmektedir. Yetkisiz belge basımı suçunda birden fazla 

kişinin bir araya gelerek Maliye Bakanlığıyla anlaşma yapmadan fatura veya sevk 

irsaliyesi bastırması halinde vergi kaybı oluşmamasına rağmen vergi suçu oluşmaktadır.  

3.2. Suça Teşebbüs (Suça Kalkışma) 

Vergi suçlarında kural olarak hareket yapıldığında suç tamamlanmış 

olacağından teşebbüs olanaklı değildir. Vergi suçunda «vergi kaybı» şeklinde ifade 

                                                
281 Danıştay 4. Dairesi, 11.10.2005 tarih ve E:2005/1231, K:2005/1729 sayılı kararı “… davacının kaçakçılık suçunun 
işlenmesine fiili ile katkıda bulunduğuna dair somut bir tespit bulunmadan, bir dönem söz konusu firmanın 
muhasebecisi olmasının ya da kaçakçılık suçuna iştirak ettiği öne sürülen kişilerin yanında işçi olarak çalışıyor 
olmasının tek başına davacının da kaçakçılık suçuna iştirak ettiğini göstermeyeceği…”  
Danıştay Vergi Dava Daireleri, 18.5.2001 tarih, E:2001/88, K:2001/218 sayılı kararı “iştirak fiilini işlediği yeterli 
tespit ile ortaya konulmayan davacı adına kesilen kaçakçılık cezasında isabet görülmediği…”  
Danıştay 11. Dairesi, 07.04.1999 tarih ve E:1997/3487, K:1999/1189 sayılı kararı; “Gerçek dışı fatura tanzim etmenin 
vergi kaçırmaya yönelik olduğunu ticari işle uğraşan bir kişinin bilmemesi düşünülemeyeceğinden, naylon fatura 
denilen gerçeği yansıtmayan faturaların vergi kaçırmak amacıyla kullanıldığı, bunu düzenleyenlerin ayrı bir menfaat 
gözettikleri kanıtlanmadıkça adına fatura düzenledikleri kişi ya da firmaların vergi kaçırma fiiline yardım amacıyla 
bu fiili işlediklerinin kabulü gerekir.” 
Danıştay 9. Dairesi, 20.10.1993 tarih ve E:1992/5130, K:1993/3610 sayılı kararı “Suçun oluşması için fiilin icrasına 
doğrudan veya etkili bir biçimde katılmak gerekli olup, suça işlenmeden evvel veya işlendiği sırada yardımda 
bulunularak icrasını kolaylaştırmak için yapılan eylemleri kaçakçılığa iştirak olarak nitelemek mümkün değildir. Bu 
fiiller, kanunda öngörülen diğer şartlar da gerçekleştirdiğinde “Yardım” fiilini teşkil edebilir.” 
Danıştay 7. Dairesi, 26.05.1993 tarih ve E:1992/2540,  K:1993/181 sayılı kararı “Sahte faturalar maddi karşılık söz 
konusu olmaksızın düzenlenmeyeceğine göre, bu maddi karşılığın niteliğinin bilinmesi gerekir. Faturayı kesenin suça 
doğrudan katıldığının ve haksız vergi iadesinden pay aldığının kabulü halinde bu fiilinin 213 sayılı Kanunun 338. 
maddesi kapsamında “Kaçakçılığa İştirak” olacağı açıktır. Bu unsurların bulunmadığı ya da sabit görülmediği 
durumlarda ise faturanın komisyon karşılığı kesildiği sonucuna varılmaktadır.” 
282 DONAY, a.g.e, s. 157.  
283 Fehmi GÜNAY, “5728 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’ndaki Suç ve Ceza Hükümlerinde Yapılan Yeni 
Düzenlemeler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 237, Haziran 2008, s.89.  “Vergi Usul Kanunu’nun 360. maddesinin 
5728 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şeklindeki indirim oranı (¼) korunmuş olup, vergi suçuna katılma 
durumunda hapis cezasında bir artış öngörülmemiştir.”  
284 Vergi kaybının da ortaya çıkması durumunda hapis cezanın yanında, Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilecektir. 
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edilen «sonuç unsuru» aranılmamış ve vergi suçu, suçun tamamlanması için tek bir 

hareketin yeterli olduğu «sırf hareket suçu» olarak düzenlenmiştir. Suç, hareket 

yapıldığında tamamlanmış olacağından bir suç yolu yoktur. Suç yolunun olmaması 

durumunda elde olmayan nedenlerle yarı yolda kalma olarak tanımlanabilen «eksik 

teşebbüs» ve gerekli hareketler yapıldığı halde sonuca ulaşamama durumu şeklinde 

tanımlanabilen «tam teşebbüs» söz konusu olmaz.  

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesindeki vergi suçlarının 

tamamının şekli ve neticesi harekete bitişik suç sayılarak teşebbüsün olanaksız 

olduğunu söylemenin doğru olmadığı ve her suçun ayrı ayrı irdelenip icra hareketlerine 

başlandıktan sonra hareketin sonuçtan ayrılıp ayrılamayacağının belirlenmesi gerektiği 

ve teşebbüsün olanaklı olduğu vergi suçlarının da bulunduğu ileri sürülmektedir285. 

3.3. Suça Etki Eden Özel Durum: Pişmanlık 

Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlık kurumunu286 tanımlayan «Pişmanlık ve 

Islah» başlıklı 371’inci maddesinde “Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını 

gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin 

kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi 

                                                
285 DONAY,a.g.e., s. 153–154, “Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, bakanlıkla 
anlaşması olmadığı halde basma suçunda, henüz basma işlemini gerçekleştirmeden önce herhangi bir aşamada 
teşebbüs mümkündür. Buna karşılık yetkisiz belge basarken yakalanan kişi “izinsiz belge basma hareketi” ne 
geçmekle suç oluştuğundan teşebbüs mümkün değildir.” Maliye Bakanlığından gerekli izni almadan belge basan 
matbaa tarafından basılan belgeleri kullanmaya başlamayan ve fakat kullanmak üzere davranışta bulunan kişiler 
teşebbüs durumundadırlar. Örneğin izinsiz belgeleri matbaadan almış ve kullanmak için aracına koymuş ve böylece 
kullanmak için harekete geçmiş kişi, elverişli hareketlerle icraya başlamış ve fakat icra hareketlerini yakalandığı için 
tamamıyla gerçekleştirememiştir. Bu nedenle eylemi teşebbüs derecesinde kalmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 359. 
maddesinin (b) bendindeki sahte olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak teşebbüse müsait suçlardandır. Örneğin 
sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması için üçüncü bir kişi ile anlaşma yapan ve belgeleri kullanmak için 
kullanacağı yere götürürken yakalanan kişi de teşebbüs halinde kalmıştır.” 
Bekir BAYKARA, “Vergi Suçuna Teşebbüs 4369 Sayılı Kanundan Sonra da Mümkün müdür?”, Yaklaşım Dergisi, 
Sayı 106, Yıl 2001, s.167. “Yetkisiz belge basımı suçu hareket suçudur. Belge basma işlemi tek bir hareketten 
oluşmaz. Belge basma işi, sipariş alma, bilgisayarda dizayn yapma, filme alma, pozlama, filmi makineye takıp basma 
gibi hareketlerden oluşan bir “suç yolu” vardır. Bu durumda belge basma işinin herhangi bir aşamasında, henüz 
basma işlemini gerçekleştirmeden yakalanan kişi, vergi suçuna teşebbüsten yargılanır, hüküm giyer. Örneğin 
matbaacı (A), anlaşması olmadığı halde sipariş almış, fatura bilgilerini filme almış fakat henüz basmadan 
yakalanmıştır. Bu durumda (A) vergi suçuna teşebbüs etmiştir.” 
286 Yılmaz HIZLI, Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları, 1984, s.14. 
“7.6.1949 gün ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanununda değişiklik yapan 5815 sayılı Kanunla vergi cezaları için 
pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına son verilmiştir. Vergi kaçırma iradesi ile yasanın cezalandırdığı icra 
hareketlerine başlamış olan vergi yükümlüsü veya sorumlusunun, bilahare belirttiği pişmanlık iradesini, suç hakkında 
yargılama yapılmasını önleyen bir sebep olarak görmemiştir.” 
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halinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla287 vergi ziyaı cezası kesilmez” 

hükmüne yer verilmiştir.  

Vergi Usul Kanunu’nun «Kaçakçılık Suçları ve Cezaları» başlıklı 359’uncu 

maddesinin sondan ikinci fıkrasında ise “... 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına 

uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü 

uygulanmaz…” hükmü yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde 

yer alan bu düzenleme ile vergi suçu işleyenlere pişmanlık ve ıslah hükümlerinden 

yararlanabilme olanağı tanınmıştır288. Bu bağlamda, pişmanlık şartlarına uygun olarak 

bildirimde bulunanlar hakkında vergi suçu nedeniyle hapis cezası uygulanmayacaktır. 

Vergi Usul Kanunu’nun vergi suçu sayılan eylemlerin vergi kaybı 

beklenilmeksizin hapis cezası ile cezalandırılmasını öngören 359’uncu maddesi, vergi 

ziyaı cezasından bağımsız olarak (vergilendirme dönemi/tarh dönemi kapanmadan), 

vergi suçu ile vergi suçuna iştirak suçlarını pişmanlık kapsamına almaktadır. Vergi Usul 

Kanunu’nda vergi suçu bakımından vergilendirme döneminin kapanması şartının 

aranılmaması, vergi yükümlüsünün hesap dönemi/takvim yılı sonunda iç denetimini 

gerçekleştirerek gerekli tespiti yapıp durumunu düzeltme olanağını ortadan 

kaldırmaktadır.  

Vergi Usul Kanunu’nda vergi suçu tamamlanıp sonuç gerçekleştikten sonraki 

pişmanlık kabul edilerek sonucun ortadan kaldırılmasını ve ceza verilmemesini 

gerektiren bir kurum olarak uygulanan «Pişmanlık kurumu», Türk Ceza Kanunu’nda 

                                                
287 Yargıtay 11.C.D., 6.5.2002 tarih ve E: 2001/7659, K: 2002/3817 sayılı kararı “213 sayılı Yasanın değişik 359. 
maddesinde yer alan "371. maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler 
hakkında bu madde hükmü uygulanmaz" şeklindeki düzenlemesinin uygulanabilmesi için, 371. maddesinde belirtilen 
koşulların gerçekleşmesi gerekir.” (Yargıtay Kararları Dergisi,  Eylül 2003, Cilt 29, Sayı 9, s. 1464–1465.) 
288 “Vergi kaybının olmadığı bir durumda da pişmanlık hükümlerinin geçerli olması gerektiği, vergi kaybına 
sebebiyet verenlerin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak hem vergi ziyaı cezasından hem de hapis cezasından 
kurtulma olanakları bulunurken vergi kaybının olmadığı bir durumda pişmanlık hükmünden yararlandırılmayarak 
hapis cezası ile cezalandırılmasının haksız ve adaletsiz sonuçlar doğurduğu” Bkz. Gürol ÜREL, Güncel Vergi Usul 
Kanunu Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Mart 2007, s.961. “Vergi Usul Kanunu’nun 
371’inci maddesinde kullanılmış olan “vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen” ibaresi nedeniyle pişmanlık ve 
ıslah kurumunun vergi ziyaı cezasına yönelik olarak düzenlenmiş olduğu ve Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu 
maddesinde yer alan “... 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler 
hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. ...” hükmünün  “pişmanlık ve ıslah” hükümlerinin düzenlendiği aynı 
Kanunun 371 inci maddesinin temel anlayışına uygun düşmediği” ileri sürülmektedir. Bkz. Ramazan OMAÇ, “Vergi 
ve Ceza Hukuku Açısından Suça İştirak”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 193, Ekim 2004, s.56–82. “Vergi kaybına 
sebebiyet vermeyenlerin pişmanlık hükümlerinden yaralanmalarının mümkün olmadığı, dolayısıyla her durumda 
hapis cezası ile cezalandırılması gerektiği, bu çarpıklığın ancak yasa değişikliği ile düzeltilebileceği” Bkz. Azmi 
DEMİRCİ, “Bilmemek ya da Yanlış Bilmek; İşte Bütün Mesele Bu…(mu)”, Vergi Dünyası, Sayı 251, Temmuz 
2002, s. 27–33.  
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yalnızca bazı belli suçlar için öngörülmüş olan «etkin pişmanlık (faal nedamet, aktif 

pişmanlık)»   kurumuna yaklaşmaktadır289.  

Türk Ceza Kanunu’nda suçun tüm unsurları ile birlikte tamamlanmasından 

sonraki pişmanlık olan «etkin pişmanlık»290 özel hükümlerde düzenlenmiştir291. Türk 

Ceza Kanunu’nda etkin pişmanlık suçun sona erme aşamasından sonra yalnızca ilgili 

olduğu suç292 bakımından uygulama alanı bulan ve cezasızlık ya da cezada indirim 

nedeni olan bir pişmanlık kurumudur293.  

Türk Ceza Kanunu’nda genel bir hüküm olarak tüm suçlar bakımından suçun 

sona erme aşamasına kadar uygulanacak bir kurum olan «gönüllü vazgeçme», tek failin 

gönüllü vazgeçmesi («Gönüllü vazgeçme» başlıklı 36. maddesi) ve iştirak hâlinde 

işlenen bir suçta suç ortaklarından birinin gönüllü vazgeçmesi («İştirak Hâlinde İşlenen 

Suçlarda Gönüllü Vazgeçme» başlıklı 41. maddesi) ayrımı yapılarak düzenlenmiştir. 

Türk Ceza Kanunu’nun «İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme» 

başlıklı 41. maddesinde «suçun tamamlanmasını veya neticenin» gerçekleşmesini 

önlerse ibaresi kullanılarak suçun her aşamasında gönüllü vazgeçme kabul edilmiştir. 

Bu durumda, icra hareketlerinin bittiği ancak suçun tamamlanmadığı durumlarda da 

gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanacaktır. Gönüllü vazgeçen suç ortağının bütün 

gayretine rağmen diğer suç ortaklarının suçu işlemiş olmaları durumunda, suç işlenmiş 

olmasına rağmen gönüllü vazgeçen ve suçun işlenmemesi için elinden gelen bütün 

gayreti gösteren suç ortağı işlenen suça iştirakten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Bu 

bağlamda, suç ortağının gönüllü vazgeçme anına kadar gerçekleştirdiği fiillerin 

                                                
289 HIZLI, a.g.e., s.82, Dipnot 12, ERMAN (Ticari Ceza), s. 47, ERMAN, Vergi Suçları, s.21. 
290 Türk Ceza Kanunu’nda Etkin Pişmanlık 93, 110, 168, 192, 221, 248, 254, 269, 274, 293. maddelerindeki suçlar 
için düzenlenmiştir.  
291 Engin AKIN, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Suçtan Gönüllü Vazgeçme ve Faal Nedamet (Aktif Pişmanlık”, 
Yaklaşım Dergisi, Yıl 14, Sayı 160, Nisan 2006, s.281, 282.  
292 Türk Ceza Kanunu Madde 93 Organ ve doku ticareti, Madde 110 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, Madde 
168 hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas, ve karşılıksız 
yararlanma suçları, Madde 192 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine iştirak ve kullanmak için 
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak, Madde 201 sahte olarak para ve kıymetli 
damga üretmek, ülkeye sokmak nakletmek, muhafaza etmek veya kabul etmek ile sahte para ve kıymetli damga 
üretiminde kullanılan alet ve malzemeyi izinsiz olarak üretmek, ülkeye sokmak satmak, devretmek, satın almak, 
kabul etmek veya muhafaza etmek, Madde 221 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Madde 248 Zimmet, Madde 254 
Rüşvet, Madde 274 Yalan Tanıklık, Madde 293 Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarında etkin pişmanlık 
düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda belgede sahtecilik suçları için etkin pişmanlık kabul edilmemiştir.  
293 ÖZTÜRK, ERDEM, a.g.e., s.294. 
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bağımsız bir suç oluşturması durumunda, bu suçtan dolayı sorumlu tutulması 

gerekecektir.  

Türk Ceza Kanunu’nun «Özel Kanunlarla İlişki» başlıklı 5. maddesi ve bu 

maddenin yürürlük tarihini gösteren 5349 ve 5560 sayılı Kanunlarla değişik Geçici 1. 

maddesi uyarınca, 31.12.2008 tarihinden sonra TCK’nın genel hükümleri tüm özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlar bakımından da geçerli olacaktır. Bu durumda suçun 

maddi unsurunu belirleyen norm olan özel ceza kanununda veya ceza içeren kanunda 

değişiklik olmamakta ancak TCK’da yer alan genel hükümler değişikliğe uğradığı için 

bu kanunlar uyarınca verilen hükümler de etkilenmektedir294. 31.12.2008 tarihine kadar 

özel kanunlarda bir değişiklik yapılması durumunda özel kanunlardaki hükümler, 

değişiklik yapılmaması durumunda ise TCK’nın genel hükümleri (Madde 1–75) özel 

ceza kanunlarındaki suçlar bakımından da uygulama alanı bulacak ve Vergi Usul 

Kanunu’ndaki TCK’nın genel hükümlerine aykırı düzenlemeler yürürlükten kalkmış 

olacaktır.  

Türk Ceza Kanunu’nun  5. maddesinde yer alan kural bir yasa kuralı olduğuna 

ve yasa kuralları arasında herhangi bir hiyerarşi söz konusu olamayacağına göre 

sonradan yürürlüğe giren bir yasayla TCK’nın 5. maddesine aykırı bir düzenleme 

getirilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu bakımdan TCK’nın 5. 

maddesindeki düzenleme sembolik bir düzenleme olup daha çok bir temenniyi 

yansıtmaktadır295. 

Türk Ceza Kanunu’na uyum sağlanması amacıyla 8 Şubat 2008 tarih ve 26781 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren  5728 sayılı 

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. 

maddesinde önemli değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, pişmanlık ve ıslah 

                                                
294 Fahri Gökçen TANER, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Birinci Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Kasım 2008, 
s. 49. 
295 ÖZTÜRK, ERDEM, a.g.e., s.55, 399–400’de Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklik örnek olarak 
verilmiştir. “18.07.2006 tarih ve 5532 sayılı kanunla “Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişikliklerle Türk 
Ceza Kanunu’nun genel hükümlerindeki düzenlemelere aykırı düzenlemeler getirilmiştir.” ÖZGENÇ, a.g.e., s.95 “ 
Anayasada, normlar hiyerarşisinde kanundan önce temel kanun kategorisine yer verilmediği için, yeni TCK’nın 
5’inci maddesi hükmünün, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren çıkarılan ve çıkarılacak 
olan kanunlar bakımından mevzuat disiplini sağlama yönünden bir etkisi olamayacaktır.”  
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konusunda geçmişten gelen düzenleme biçimi yeni yasal düzenlemede de aynı içerikle 

muhafaza edilmiştir. 

5728 sayılı kanunla, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin son fıkrasında 

yer alan pişmanlık ve ıslah konusunda geçmişten gelen düzenleme biçimi yeni yasal 

düzenlemede de aynı içerikle muhafaza edilerek, kaçakçılık suçu ve bu suça iştirak 

bakımından özel bir hüküm olarak Vergi Usul Kanunu’nun 371'inci maddesindeki 

pişmanlık uygulamasının devam edeceği vurgulanmaktadır. Türk Ceza Kanunu'ndaki 

gönüllü vazgeçme kurumu teşebbüs halindeki suçlar açısından benimsendiğinden, Vergi 

Usul Kanunu’nda tanımlanmış olan kaçakçılık suçları açısından öngörülen pişmanlık ve 

ıslah kurumu farklı algılanmaktadır296.  

3.4. Suçlarda Tekrarlanma (Tekerrür)  

Vergi Usul Kanunu’nda vergi suçlarında tekrarlanma (tekerrür) konusuna 

ilişkin herhangi bir özel hüküm bulunmadığından297 Türk Ceza Kanunu’nun «Suçlarda 

Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular» başlıklı 58. maddesinde bir güvenlik tedbiri olarak 

öngörülen tekerrüre ilişkin hükümler aynen uygulanacaktır298.  

Türk Ceza Kanunu’nun 58/1. maddesinde öngörülen tekerrür hükümlerinin 

uygulanabilmesi için önceden işlenen suçun kesinleşmiş olması şartı aranılmış ancak 

cezaların infaz edilmiş olması şartı aranılmamıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 58/5. 

maddesi uyarınca suçun işlenmiş olduğu sırada onsekiz yaşını doldurmamış olanlar 

tarafından işlenen suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır.  

                                                
296Tahir ERDEM, “Vergi Cezalarına Rötuş”, Dünya Gazetesi, 08 Şubat 2008, 
http://www.muhasebenet.net/mh_0802_vergi%20cezalarina%20rotus.html, Erişim:[01.02.2010]. 
297 Vergi suçları için TCK’nın tekerrür hükümlerinin uygulanmasını benimsemiş olan Vergi Usul Kanunu, vergisel 
kabahatler için TCK’dan farklı bir tekerrür düzenlemesini benimsemiştir. Vergi Usul Kanunu'nda parasal cezaların 
(vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük) hürriyeti bağlayıcı cezalarla ve diğer kanunlardaki cezalarla tekerrür 
hükümleri bakımından birleştirilemeyeceğine ilişkin 340. madde hükmü dışında, aynı kanundaki hürriyeti bağlayıcı 
cezaların tekerrürü ve bu cezaların diğer kanunlardaki adli cezalarla tekerrürü bakımından ilişkisi konusunda bir 
hüküm yer almamıştır.  
Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Cezalarında Tekerrür”, Dünya Gazetesi, 23 Eylül 2004 “Vergi Usul Kanunu’nun 339 
maddesinde parasal cezalarda tekerrür düzenlenmiş ve 340. maddesinde “Bu Kanuna göre verilen hükümler diğer 
kanunlara göre; diğer kanunlara göre verilen hükümler bu Kanuna göre işlenen suçlarda tekerrüre esas olmaz.” vergi 
ziyaı ve usulsüzlük cezaları ile 359. maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezaların içtima ve tekerrür hükümleri 
bakımından birleştirilemeyeceği öngörülmüştür.” 
298 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Ahmet BOZDAĞ, Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür 
(Afyonkarahisar Örneği), http://akuiibf.aku.edu.tr/pdf/10_2/19.pdf , Erişim: [10.04.2009] 
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Türk Ceza Kanunu’nun 58/4. maddesi uyarınca kasıtlı suçlarla taksirli suçlar 

arasında tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır. Bu bağlamda, vergi suçu kasten 

işlenebilen bir suç olduğundan ikinci suçun da kasten işlenebilen bir suç olması 

gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 58/4. maddesi uyarınca kasten öldürme, kasten 

yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile parada ve 

kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere, yabancı ülke mahkemelerinden 

verilen kararlar tekerrüre esas olmaz.  

Türk Ceza Kanunu’nun 58/2-b maddesi uyarınca tekerrür hükümleri, önceden 

işlenen suçtan dolayı beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına 

mahkumiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra 

işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer 

alan yanıltıcı belge düzenleme/kullanma suçunda hapis cezasının üst sınırı üç yıl ve 

sahte belge düzenleme/kullanma suçunda ve yetkisiz belge basma/yetkisiz olarak 

basılmış belgeleri bilerek kullanma suçunda hapis cezasının üst sınırı beş yıl 

olduğundan ikinci suçun, önceki suçun cezasının infaz edildiği tarihten itibaren, üç yıl 

içinde işlenmesi durumunda tekerrür hükümleri uygulanacaktır.  

Türk Ceza Kanunu’nun 58/2-a maddesi uyarınca tekerrür hükümleri, önceden 

işlenen suçtan dolayı beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkumiyet halinde, bu 

cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla 

uygulanmaz. Önceden işlenen suçun beş yıldan fazla süreyle hapis cezasını gerektiren 

vergi suçu dışında bir suç olması ve ikinci suçun vergi suçu olması durumunda ise 

ikinci vergi suçunun, önceki suçun cezasının infaz edildiği tarihten itibaren, beş yıl 

içinde işlenmesi durumunda tekerrür hükümleri uygulanacaktır299. 

3.5. Suçlarda Birleşme (İçtima)  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a)(2) bendinde tanımlanan yanıltıcı 

belge düzenleme veya kullanma, (b) bendinde tanımlanan sahte belge düzenleme veya 

kullanma ve (c) bendinde tanımlanan yetkisiz belge basma veya yetkisiz olarak basılmış 

                                                
299Bumin DOĞRUSÖZ, “İdari vergi yaptırımlarında tekerrür”, Referans Gazetesi, 08 Eylül 2008 “Vergi suçları 
dolayısıyla verilmiş hapis cezalarının Türk Ceza Kanunu'ndaki kasten işlenebilen diğer suçlar için öngörülen hapis 
cezalarında veya Türk Ceza Kanunu'ndaki hapis cezalarının vergi suçlarında tekerrüre esas alınmasının yerinde olup 
olmadığının ayrıca tartışılması gerekir.”  
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belgeleri bilerek kullanma suçları nitelikleri itibariyle ayrı suçlar olup, aralarında 

«seçimlik hareketli suç ilkeleri» uygulanmayacaktır. Kanunda birden ziyade hareketin 

gösterilmiş olması ve bu hareketlerden bir tanesinin dahi yapılmış olması suçun 

oluşumu için yeterli görülüyorsa seçimlik hareketli bir suç söz konusudur300. Vergi Usul 

Kanunu’nun 359. maddesinin (a)(2), (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezanın türü ve 

ceza süresindeki farklılık itibariyle «seçimlik hareketli suç ilkeleri» sonuca etkili 

bulunmaktadır.  

3.5.1. Fikri İçtima   

Türk Ceza Kanunu’nun «Fikri İçtima» başlıklı 44. maddesinde «fikri içtima» 

işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişinin bu 

suçlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması olarak hüküm altına 

alınmıştır301.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a)(2),  (b) ve (c)  bentlerindenüç 

farklı gruba ayrılarak «ayrı ve bağımsız» suç olarak tanımlanan suçlardan en az ikisinin 

                                                
300 DÖNMEZER, ERMAN, a.g.e. , Cilt II, s.386. Türkan Yalçın SANCAR, Müteselsil Suç, Birinci Baskı, Ankara, 
1995, s.67–68. “Suçun kanuni tanımında birden çok hareket gösterilmiş ve bu hareketlerden herhangi birinin yapılmış 
olması halinde suçun meydana geleceğinin hükme bağlanmış olduğu suçlar seçimlik hareketli suçlardır. Suçun 
tamamlanması için seçimlik hareketlerden herhangi birisinin yapılması yeterlidir. Seçimlik hareketli suçlarda, birden 
çok hareketin birlikte yapılması suçun tekliğini bozmaz. Seçimlik hareketli suçun saptanabilmesi için kesin ölçüt 
bulunmamakla birlikte  “hukuki konunun, pasif süjenin, cezanın ve seçimlik hareketlerin sayıldığı maddenin aynılığı” 
ölçüt olarak kabul edilmektedir. ÖZGENÇ, a.g.e., s.177 -178. “Seçimlik hareketli suçlarda, suçun kanuni tanımında 
suçun icrasının birden fazla alternatif hareketle gerçekleşebileceğinin belirtildiği suçlardır. Seçimlik hareketlerden 
herhangi birinin gerçekleşmesi halinde suç tamamlanmış olur. Suçun tamamlanması için seçimlik hareketlerden 
herhangi birinin gerçekleşmesi yeterlidir. Seçimlik hareketlerden birkaçının veya hepsinin gerçekleşmesi halinde dahi 
suç bir defa işlenmiş kabul edilmektedir. Seçimlik hareketli suçlarda suçun konusu değişmemektedir. Seçimlik 
hareketlerden her biri aynı konu üzerinde, aynı konu ile ilgili olarak gerçekleşebilmektedir. Seçimlik hareketli suçtan 
söz edebilmek için seçimlik hareketlerin aynı konuya ilişkin olması gerekir. Suç tanımına ilişkin kanun maddesinde 
birden fazla harekete seçimlik olarak yer verilmiş olmakla birlikte, bunların ilişkin olduğu konuların birbirinden farklı 
olması halinde artık seçimlik hareketli suç söz konusu değildir. Özellikle TCK’nın dışındaki kanunlarda yer alan suç 
tanımlarında bu durumla karşılaşılmaktadır. Bu durumda kanun maddesindeki her bir konuya ilişkin hareket ayrı bir 
suç oluşturmaktadır.”  
301 Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen sahtecilik suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenen özel 
belgede sahtecilik suçunun özel bir çeşididir. Türk Ceza Kanunun «Özel belgede sahtecilik» suçu yönünden «fikri 
içtima» kuralına istisna koyan 212. maddesi uyarınca sahtecilik-dolandırıcılık (TCK madde 158), sahtecilik-zimmet 
(TCK madde 245/2), sahtecilik- banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK madde 247/2, 3), sahtecilik-
görevi kötüye kullanma (TCK madde 257) gibi özel bir belgenin bir başka suçun işlenmesinde kullanılması 
durumunda hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı ceza uygulanacaktır. 
Yargıtay 11.C.D., 25.09.2006 tarih ve E: 2005/3238, K: 2006/7513 sayılı kararı “Sanığın, sattığı mallara karşılık 
verdiği mal teslim fişlerinin kendisinde kalan nüshalarına, satmadığı halde satmış gibi malzeme eklemesi yaparak, bu 
fişlere göre sahte faturalar düzenlediği…  
Ayrıca iddianamede belirtilen sahte fatura düzenlemek ve kamu kurumu olan icra müdürlüğünü aracı kılmak suretiyle 
dolandırıcılık suçunun oluşup oluşmayacağının takdir yetkisinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu 
gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Şubat 2007, Cilt 33, Sayı 2, s. 398–
399.) 
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birlikte işlenmesi durumunda «tek fiil»302 şartı gerçekleşmeyeceğinden «fikri içtima» 

hükmü uygulanmayacaktır. 

Vergi suçları açısından aynı sahte belge/yanıltıcı belgenin farklı vergi 

türlerinde kullanılması durumunda «tek fiil» ile «birden fazla farklı suç» değil,  «birden 

fazla aynı suç» oluşacağından «fikri içtima» kuralının uygulanma olanağı 

bulunmamaktadır.  

Vergi uygulamalarında sahte belge/yanıltıcı belge kullanma eylemlerinde aynı 

belgenin hem Kurumlar Vergisi/Gelir Vergisi hem de Katma Değer Vergisi’nde 

kullanılması durumunda, farklı vergi türleri (Kurumlar Vergisi/Gelir Vergisi ve Katma 

Değer Vergisi/Stopaj Vergisi) esas alınarak iki ayrı suçun oluşacağı («tek fiil ile birden 

fazla farklı suç») kabul edilmektedir303.  

Vergi suçlarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasında sahte 

belge/yanıltıcı belge kullanma eylemleri için «değişik zaman» ölçütü olarak Kurumlar 

Vergisi/Gelir Vergisi bakımından «her bir vergilendirme dönemi» esas alınarak 

«izleyen yıllık»304 dönemlerde zincirleme bir suç olarak değerlendirilmektedir. Katma 

                                                
302 DÖNMEZER, ERMAN, a.g.e., s. 387. “Fiilin tek sayılabilmesi için, sadece neticenin birden fazla olmaması 
yeterli değildir; ayrıca bu neticenin çeşitli ihlallere aynı zamanda meydan vermesi de gerekir.” “Şayet çeşitli ihlaller 
farklı zamanlarda, yani arada zaman fasılası olarak meydana gelmişlerse fiil tek değildir ve bu gibi hallerde suçların 
başka sebeple –mesela müteselsil, karma, geçitli veya mürekkep suç sıfatiyle-kaynaşmaları ve bir suç sayılmaları 
mümkünse de, fikri içtimanın bulunduğunu ileri sürmek imkanı yoktur.”    
303 Yargıtay 9.C.D., 15.1.1997 tarih ve E: 1996/4410, K: 1997/110 sayılı kararı “Sanığın, sahte fatura kullanmak 
suretiyle katma değer vergisi yanında, kurumlar vergisi kaybına (ziyaına) da sebebiyet verdiğinin iddia edilmesi 
durumunda, yöneticisi bulunduğu şirketin Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca tabi bulunduğu vergilendirme dönemi 
saptanıp, verginin tarh zamanı belirlenmeli, sonra hukuki durumu tayin ve takdir edilmelidir.” (Yargıtay Kararları 
Dergisi, Nisan 1997) 
304 Yargıtay 11. C.D., 20.12.2005 tarih ve E:2003/14269, K: 2007/14079 sayılı kararı “Sanığın 1997 ve 1998 
yıllarında 59 adet sahte fatura kesmesi halinde, iki ayrı vergi takvim dönemine giren eylemlerde müteselsil suç 
oluşmaz. Müteselsil suç oluşması için aynı takvim yılı içinde suçun işlenmesi gerekir.” (DONAY, a.g.e., s.47–48.) 
Yargıtay 11.C.D., 06.11.2003 tarih, E: /8245, K: /7824 sayılı kararı “ Her takvim yılında birden fazla dönemlerde, 
değişik kişi ve kuruluşlara vaki sahte faturalar düzenleme nedeniyle teselsül eden suçlarda TCK. 80. maddesinin 
uygulanmaması ve sanığın sabıka kaydındaki cezanın infaz tarihinin araştırılmaması isabetsizlikleri temyiz 
olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.” 
Yargıtay 11.C.D., 24.6.2002 tarih ve E: 2002/5109, K: 2002/6193 sayılı kararı “Faturasız yapılan satın almanın, bir 
başka mükellefin faturası ile belgelendirilmesi halinde, faturayı düzenleyen ile alan arasında gerçek bir mal ve hizmet 
alımı bulunmaması nedeniyle faturanın sahte olduğunun kabulü gerektiği, vergi inceleme raporlarındaki tesbitlere 
göre sanığın, başka mükelleflerden aldığı mal ve hizmetlere karşılık temin ettiği faturaları kullandığı, sanığa atılı 
suçun tüm unsurları ile oluştuğu, bir takvim yılında her vergilendirme dönemindeki kullanmaların teselsül hükmünün 
uygulanmasını da gerektirdiği gözetilmeden sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.” 
(Yargıtay Kararları Dergisi, Temmuz 2003) 
Yargıtay 11.C.D., 24.09.2001 tarih ve E: 5995, K: 8478 sayılı kararı “Sahte faturalar iki ayrı döneme ait olup iki kez 
kullanıldığı anlaşılmasına rağmen tek ceza uygulaması yapılması, sanık aleyhine temyiz bulunmadığından bozma 
nedeni yapılmamıştır.”  
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Değer Vergisi açısından vergi türü bakımından «aylık»305 «vergilendirme dönemi/tarh 

döneminin» esas alınmasının farklı uygulamalara ve eşitsizliğe yol açacağı 

düşüncesinden hareketle «hesap dönemi/takvim yılı» esas alınarak zincirleme bir suç 

olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda aynı takvim yılında tek bir fiille işlenen 

suçun vergi türlerinin farklı olmasından dolayı iki ayrı suç olarak değerlendirilmesi 

zincirleme suç uygulaması dikkate alındığında adil bir yol olmayacaktır306. Vergi 

suçlarında vergi kaybının suçun unsuru olmadığı da dikkate alındığında tek bir fiille 

farklı vergi türlerine ilişkin olarak işlenen suçun iki suç değil, tek suç oluşturacağının 

kabul edilmesi daha uygun olacaktır. 

3.5.2. Zincirleme Suç 

Türk Ceza Kanunu’nun 43/1. maddesi uyarınca aynı suç işleme kararının icrası 

kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi 

durumunda «Zincirleme Suç» hükümleri uygulanacak ve tek bir ceza (¼’ünden ¾’üne 

kadar artırılarak) verilecektir. Suçun işlenmesinde «kast bütünlüğü» açısından 

değerlendirildiğinde aynı vergilendirme döneminde «değişik zamanlarda» 

                                                                                                                                          
Yargıtay 11.C.D., 10.05.2001 tarih ve E: /3933, K: /4716 sayılı kararı “1994 ve1995 yıllarında sahte fatura tanzim 
eden sanığın eyleminin iki ayrı suç oluşturduğu gözetilmeden tek ceza tayini isabetsizliği sanığa karşı temyiz 
olmadığından bozma sebebi sayılmamıştır.” 
Yargıtay, 9.C.D., 16.12.1996 tarih ve E: 1996/3796, K: 1996/7838 sayılı kararı “Sanığın; 1991, 1992, 1993 takvim 
yıllarındaki eylemleri, her vergi dönemi itibariyle ayrı birer suç oluşturur.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Şubat 
1997) 
Yargıtay 9.C.D., 14.11.1996 tarih ve E: 1996/2131, K: 1996/6546 sayılı kararı, “Sanığın, ayrı vergilendirme 
dönemlerinde muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanmasına ilişkin eylemler ayrı ayrı suç oluşturur.” (Yargıtay 
Kararları Dergisi, Mayıs 1997) 
305 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 230.  
Yargıtay 11.C.D., 19.11.2002 tarih ve E: 7965, K: 9196 sayılı kararı “1997 yılının 11. ve 12. dönemlerine ait sahte 
faturaların Katma Değer Vergisinde kullanılmasından dolayı 11. aydaki faturalar nedeniyle suç tarihi 26.12.1997, 12. 
aydaki faturalar nedeniyle suç tarihi 26.1.1998 olup, eylemin iki ayrı suçu oluşturduğu gözetilmeden tek suç kabulü 
ile zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu, faturaların sayısı da dikkate alınarak temel cezanın alt sınırdan uzaklaştırılarak 
belirlenmesi gerektiği düşünülmeden alt sınırdan ceza tayini isabetsizlikleri sanığa karşı temyiz olmadığından bozma 
nedeni sayılmamıştır.” 
Yargıtay 11.C.D., 02.10.2001 tarih ve E: 7970, K: 8894 sayılı kararı “Katma Değer Vergisi indiriminde kullanılan 
sahte faturaların her tarh dönemi itibariyle ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden tek suç oluşturduğunun kabulü ile 
tek ceza uygulaması yapılması isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.”  
Yargıtay 11.C.D., 27.09.2001 tarih ve E: 5653, K: 8709 sayılı kararı “Katma Değer Vergisi ve stopaj gelir vergisi 
yönünden kullanılan sahte faturaların her tarh dönemi itibariyle ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden tek suçu 
oluşturduğunun kabulü ile tek ceza uygulaması yapılmasındaki isabetsizlik karşı temyiz olmadığından bozma nedeni 
sayılmamıştır.”  
Yargıtay 11.C.D., 24.09.2001 tarih ve E: 7965, K: 9214 sayılı kararı “Sahte faturaları düzenleyen sanığın 4369 sayılı 
Yasa ile değişik 213 sayılı Yasanın 359. maddesinin (b–1) yerine (b–2) bendi ile cezalandırılması, öngörülen cezanın 
türü ve süresindeki ayniyet itibariyle sonuca etkili bulunmadığından ve katma değer vergisi indiriminde kullanılan 
sahte faturaların her tarh dönemi itibariyle ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden tek suç oluşturduğunun kabulüyle 
tek ceza tayini isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.” 
306 Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 
2008, s. 99.  
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gerçekleştirilen eylemler zincirleme suç kapsamında bir tek suçu ortaya 

çıkartmaktadır307.  

«Suç işleme kararından» maksat, kanunun aynı hükmünün birden fazla ihlal 

edilmesi hususunda önceden kurulan bir plan, genel bir niyettir308. «Suçun bir kişiye 

karşı işlenme» şartı, suçun mağdurunun «belli olmasını» «aynı kişi olmasını» ifade 

etmektedir.  Vergi suçlarında «suçun mağduru Maliye Bakanlığı» olacağından suçun bir 

kişiye karşı işlenme şartı sağlanmış olacaktır. Vergi suçları için «değişik zaman» ölçütü 

kural olarak «vergilendirme dönemi»309 anlamına gelmektedir. 

3.5.2.1. Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun 

Aynı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin («veya» bağlacı seçenekli (alternatif) 

anlamında kullanılmış olduğundan) (a)(2) bendinde tanımlanan yanıltıcı belge 

düzenleme veya kullanma suçları nitelikleri itibariyle aynı suçlar olup aralarında 

«seçimlik hareketli suç ilkeleri»310 uygulanacaktır. Vergi Usul Kanunu’nun 359. 

maddesinin (b) bendinde tanımlanan sahte belge düzenleme veya kullanma suçları 

nitelikleri itibariyle aynı suçlar olup aralarında «seçimlik hareketli suç ilkeleri» 

uygulanacaktır. Yine Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (c) bendinde tanımlanan 

                                                
307 Doğan ŞENYÜZ, Ceza Hukuku, 3. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları, 2005, s. 279–280. Aksi görüş 
SANCAR, a.g.e., s.106–110. “Suçların farklı mağdurlara yönelik olması halinde zincirleme suçun hiçbir şekilde 
gerçekleşemeyeceğini ileri sürmek kanunda olmayan bir şartın kanuna sokulmaya çalışılmasından dolayı yanlıştır. 
Kanunda aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulanacağı 
belirtilmiştir.” 
308 Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı, 05.03.2002 tarih ve E: 2002/11–28, K:2002/179 sayılı kararı “…fiillerin aynı 
suç işleme kararı altında işlenmesi gerekir. “Aynı suç işleme kararından” amaç, yasanın aynı hükmünün birçok kez 
ihlal edilmesi hususunda önceden kurulan bir plan, genel bir niyettir. Fail suçu işlemeden önce bir plan yapmalı ve 
niyet ettiği bir fiili bir defada yapmak yerine kısımlara bölerek değişik zamanlarda gerçekleştirmeyi uygun 
görmelidir. Öngörülen plan çerçevesinde hareket etmeli ve failin eylemleri arasında sübjektif bir bağlantı bulunmalı, 
aynı suç işleme kararının varlığı olaysal olarak saptanmalıdır…” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 309.)  
SANCAR, a.g.e., s. 99, s. 86–114. “Suç İşleme Kararında Birliği (“Suç Planında Birlik”-sübjektif şart) belirlemede 
yardımcı olabilecek durumlar olarak “Suçların işleniş şekillerinin birbirine benzemesi, suçların işlenme zamanları 
(Suçlar Arasındaki Zamanın Uzunluğu-Kısalığı), Suçların İşlendikleri Yer, Suçların İştirak Halinde İşlenmeleri, 
Suçların Mağdurlarının Değişmesi, Kovuşturma Yapılması veya Hüküm Verilmesi” belirtilmiştir.  
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 8.7.2003 tarih ve E: 2003/5–189, K: 2003/207 sayılı kararı “Aynı suç işleme kararının 
varlığı, suçun işleniş biçimi, fiillerin işlendikleri yer ve zaman, aralarında geçen süre, mağdurların farklı olup 
olmadıkları, ihlal edilen değer ve yarar ile korunan değer ve yarar, olayların oluşum ve gelişimi ile tüm özellikleri 
birlikte değerlendirilerek olaysal olarak saptanmalıdır.” 
309 “Vergilendirme dönemi”, vergilerin türlerine ve ticari faaliyetin niteliği ile vergilendirme usulüne göre kendi 
içlerinde değişkenlik göstermekte ve yine yasanın verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından aşağıya 
çekilebilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu “Vergilendirme Dönemi” Madde 108 “takvim yılı”, Kurumlar Vergisi 
Kanunu  “Vergilendirme Dönemi ve Tarhiyat” Madde 16 “Hesap Dönemi/Özel Hesap Dönemi” ve Katma Değer 
Vergisi Kanunu Madde 39 “takvim yılının üçer aylık/birer aylık” dönemleridir.  
310 Ayrıntılı bilgi için bkz. Türkan Yalçın SANCAR, Müteselsil Suç, Birinci Baskı, Ankara, 1995, s.66–67. 
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yetkisiz belge basımı veya yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanma suçları nitelikleri 

itibariyle aynı suçlar olup aralarında  «seçimlik hareketli suç ilkeleri» uygulanacaktır311.  

Vergilendirme dönemi içinde Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a)(2), 

(b) ve (c) bentlerinde düzenlenen üç ayrı suç grubu bakımından, «aynı bent içinde» 

düzenlenmiş olan seçimlik hareketlerin bir kaçının veya hepsinin birlikte yapılması 

suçun birden çok sayıda olduğunu göstermez ve fikri içtima kuralları uygulanmaz312. 

Türk Ceza Kanunu’nun 43/1. maddesi uyarınca «aynı suç işleme kararı» kapsamında 

kabul edilerek tek bir suç sayılacak ve ceza dörtte birinden dörtte üçüne (¼’ünden 

¾’üne) kadar arttırılarak uygulanacaktır. 

3.5.2.2. Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun 

Farklı Vergilendirme Dönemlerinde Suç İşlenmesi  

Vergi suçlarının oluşumu yönünden «takvim yılı/hesap dönemi» esas alınarak 

aynı fail tarafından aynı «takvim yılı/hesap dönemi içinde» vergi suçunun birden fazla 

işlenmesi halinde, zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanabilir. Yine aylık 

vergilendirme dönemi geçerli olan vergi türleri açısından «değişik vergilendirme 

döneminde»  ancak aynı «takvim yılı/hesap dönemi»  içinde vergi suçunun birden fazla 

işlenmesi halinin de zincirleme suçu oluşturacağı kabul edilmektedir.   

Sahte belge düzenleme eyleminde düzenleyen kişilerin vergi yükümlüsü 

olmamaları ve dolayısıyla beyanname vermek durumunda bulunmamaları halinde iki 

ayrı vergilendirme dönemi beklenilmeden zincirleme suç hükümleri uygulanabilir313. 

                                                
311 Aksi yönde Yargıtay 11. C.D., 20.12.2005 tarih ve E: 2003/6422, K: 2005/14038 sayılı kararı “….Sanık M.K’nın 
1999 yılında sahte belge düzenlediği ve sahte belge kullandığı iddia ve kabul olunmasına göre; sahte belge 
düzenleme ve kullanma suçlarının birbirinden farklı iki ayrı eylem ve suç olduğu, her iki suçtan ayrı ayrı hüküm 
kurulması gerekirken tek hüküm tesisi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.” Vergi Usul 
Kanunu’nun 359. maddesinde aynı bendinde yer alan iki eylemin aynı fail tarafından gerçekleştirilmesi durumunda 
“seçimlik hareketli suç” kavramı tamamen bertaraf edilerek sahte belge kullanma ve sahte belge düzenleme 
suçlarının ayrı ayrı cezalandırılması uygun olmamıştır.( DONAY, a.g.e., s. 47.)  
Yargıtay 11. C. D., 29.06.2004 tarih ve E:6264, K:5848 sayılı kararı “ Sahte fatura düzenlemek ve kullanmak 
fiillerinin ayrı ve bağımsız suçları oluşturacağı gözetilmeden, sanıklar hakkında sahte fatura kullanmak suçundan 
açılan kamu davası hakkında herhangi bir karar verilmemesi”  
 Yargıtay 11. C. D., 22.10.2003 tarih ve E:7989, K:7192 sayılı kararı “ Sahte fatura düzenlemek ve kullanmak 
fiillerinin ayrı ve bağımsız suçları oluşturmakta olup sanıklar hakkında her iki suçtan da ayrı ayrı dava açıldığı, 
gerekçeli karardan sadece sahte fatura kullanmak suçundan hüküm kurulduğu anlaşılmakla, tebliğnamedeki hangi 
suçtan hüküm kurulduğu belli olmadığından bozma isteyen görüşe iştirak olunmamış, sahte fatura düzenlemek 
suçundan açılan dava hakkında da zamanaşımı içerisinde mahkemesince bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.”   
312 HIZLI,a.g.e., s.139, DONAY, a.g.e.,  s.47.  
313 DONAY, a.g.e., s. 53. 
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Zincirleme suç koşullarının gerçekleşmesi bakımından aynı suç işleme kararını kesen 

durumlarda (iddianame314 ile kamu davası açılması gibi suçta hukuki kesinti meydana 

gelmesi durumu gibi) ikinci suç için de ayrı dava açılabilecek ve bu durum 

hükmedilecek cezanın belirlenmesinde yargıcın takdirine bağlı olarak alt sınırın üstünde 

ceza olarak düzenlenmesine neden olabilecektir. Vergi suçunun ikinci vergilendirme 

dönemine uzanmakta olduğu ve hukuki bir kesintinin bulunmadığı durumlarda, 

zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Bu uygulama her vergi dönemi için bir suç 

olarak değil aynı suç işleme kararının ikinci yıla uzanmış olması olarak kabul 

edilmektedir315.  

Yanıltıcı belge düzenlemek veya yanıltıcı belge kullanmak suçunda, belgeyi 

düzenleyen açısından belgenin üzerinde belirtilen düzenleme tarihinde ve belgeyi 

kullanan açısından ise defter kayıtlarına alındığı tarihte suç işlenmiş olacaktır. Yargı 

kararlarında aynı takvim yılı/hesap dönemi içerisinde birden fazla içerik itibariyle 

yanıltıcı belge bulunması zincirleme suç olarak kabul edilirken, farklı takvim yılı/hesap 

döneminde düzenlenen belgeler her yıl için ayrı suçun konusunu oluşturmaktadır. Bu 

durumda her yıl için ayrı dava açılacağından zamanaşımı her yıl için ayrı ayrı 

değerlendirilecektir. Bir yıl içerisinde teselsülün sona erdiği en son fatura tarihi veya 

kayıt tarihi zamanaşımının başlangıç tarihi olacaktır.  

                                                
314 TCK Madde 67 (2) (c) suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi halinde dava zamanaşımı kesilir.  
315 Yargıtay 11. C. D., 21.02.2005 tarih ve E:2004/9129, K:2005/64 sayılı kararı “Farklı takvim yıllarında müteselsil 
suç hükümleri, suç işleme kararı ve teselsül koşullarının bulunmasına göre uygulanabilir.” 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 05.03.2002 tarih ve E:2001/11–28, K:2002/179 sayılı kararı “…suçların oluşumu 
yönünden hesap dönemi-takvim yılının esas alındığı görülmektedir. Bu nedenle KDV indiriminden yararlanabilmek 
için aynı hesap dönemi içerisinde ve farklı tarihlerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullananların 
eylemlerinin hesap dönemi-takvim yılı esas alınarak teselsül eden bir suçu oluşturduğunun kabul edilmesi yasanın 
ruhuna aykırı bir yorum tarzı sayılamaz. Ancak burada, iddianame ile dava açılması gibi suçta hukuki kesinti husule 
gelmesi halinde ayrı bağımsız suçların oluşacağı ve yine bir yıllık süre içerisinde kanunun aynı hükmünün çeşitli 
kereler ihlal edilmesi halinde zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu, failin amacı nazara alınarak Türk Ceza Kanunu’nun 
29. maddesi* uyarınca cezanın artırılarak tatbiki hususunun düşünülmesi gerektiği de belirtilmelidir. Yukarıdaki 
açıklamalar ışığında somut olay ele alınarak değerlendirildiğinde, sahte olarak düzenlenmiş faturaları 1998 ve 1999 
yılları içerisinde defter ve kayıtlarına intikal ettirerek KDV beyannamelerinde indirim konusu yaptığı anlaşılan 
sanığın teselsül eden iki ayrı sahte fatura kullanma suçundan dolayı cezalandırılması gerektiğinden…” 
* 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesinin son fıkrası, 5237 sayılı Kanunun “Cezanın Belirlenmesi” başlıklı 
61. maddesinin (1). fıkrasına karşılık gelmektedir. 
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3.5.2.3.Suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren 

nitelikli şekilleri, aynı suç sayılması durumunda zincirleme suç 

Vergi suçlarında «zincirleme suç» kuralında, Türk Ceza Kanunu’nun 43. 

maddesindeki “Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren 

nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.” hükmünün uygulanmasına olanak tanınması 

gerekmektedir. Aynı vergi yükümlüsünce hem sahte belge, hem de içeriği itibariyle 

yanıltıcı belge düzenlenmesinde, fiil birden fazla olmasına rağmen suç çokluğundan söz 

edilemeyecek;  bu durumda geçitli suç (müterakki suç) gündeme gelecektir. Daha ağır 

olan suçun cezası uygulanacak (fikri içtima), hafif olan suçtan ceza verilmeyecektir316. 

Geçitli suçta, fail daha ağır suçu işlemek için daha hafif suçtan geçmek zorundadır. Fail 

suç yolunda ilerlerken önce hafif suçu daha sonra da aynı konuyu içeren daha ağır suçu 

işlemektedir. Fail hafif neticeden ağır neticeye giden yolda hangi neticede kalırsa o 

neticenin gerektirdiği ceza verilir. Ancak ağır neticeyi meydana getirmişse o ana kadar 

meydana gelmiş hafif neticeler bağımsız kimliklerini kaybeder.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a)(2) bendinde tanımlanan yanıltıcı 

belge kullanma ve (b) bendinde tanımlanan sahte belge kullanma suçlarında korunan 

hukuki yarar devletin vergilendirme hak ve yetkisidir ve her iki suç aynı hukuki yarara 

yönelik olarak işlenmektedir. Yanıltıcı belge kullanma/sahte belge kullanma veya sahte 

belge kullanma/yanıltıcı belge düzenleme gibi ayrı bentlerde tanımlanan farklı suçların 

birlikte işlenmesi durumunda «zincirleme suç» kuralının uygulanmasına olanak 

tanınması gerekmektedir. 

Suç sayısını (suç tekliği-suç çokluğu) belirlemede «suçu öngören normun ihlali 

ölçütü» esas alınarak «Sahte belge veya yanıltıcı belgelerin farklı tarihlerde ve değişik 

vergi yükümlülerine» (mağdur vergi yükümlüsü değil, Maliye Bakanlığı olduğundan) 

düzenlenmesi suçunda, suç çokluğu317 söz konusu olup, koşulları varsa «zincirleme suç» 

hükmü uygulanacaktır318.  

                                                
316 ŞENYÜZ, a.g.e., s. 9–10. 
317 SANCAR, a.g.e., s.19–30. “Suç sayısını (suç tekliği-suç çokluğu) belirlemede, “suçun maddi unsuru” (hareket 
veya fiil sayısının esas alınması) ve “suçu öngören normun ihlali” ölçütü olmak üzere iki farklı ölçüt esas 
alınmaktadır. Suçu öngören normun ihlali ölçütü, suçun tüm unsurlarını kapsayan bir ölçüt olarak ağırlıklı olarak 
benimsenmektedir. ÖZTÜRK, ERDEM, a.g.e., s.303–304. 
318 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 230.  
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4. SUÇLARIN UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

4.1. Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçları 

Vergi hukukunda belge düzenleme eylemi, belgenin şekline uygun olarak 

anlaşmalı matbaada bastırılması, anlaşmalı matbaa dışındaki yerlerden temin edilen 

belgelerin kullanılmadan önce notere onaylattırılması ve belgelerin gerekli bilgilerle 

düzenlenip imzalanması ve kullanılmak üzere ilgililere verilmesine kadar olan tüm 

aşamaları kapsar319.  

Vergi suçlarında sahtecilikten anlaşılması gereken, gerçekte var olmayan bir 

olgunun yeni baştan yaratılmasıdır. Gerçekte olmayan bir işlemi, varmış gibi yeni 

baştan yaratma sahte belge düzenlemek anlamına gelir. Bu bağlamda sahtecilik ile 

tahrifat320 arasındaki fark, sahtecilikte321 doğrudan doğruya yeni bir belge yaratılmasına 

karşılık, tahrifatta gerçek ve geçerli olan bir belge üzerinde çeşitli şekillerde değişiklik 

yapılmasıdır322.  

Sahte belge düzenlenmesi veya içerik itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi 

suçları, sahte belge ve içerik itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme yönünde ortaya çıkmış 

bir iradeye dayanan suçlar olduklarından, suçu işleyenin bilerek işleyip işlemediği 

üzerinde durulmaz ve suçun bilerek işlendiği kabul edilir. Bu suçlarda, belgeyi 

düzenleyenin sonuçlarını göz önüne alarak bir fiil gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu 

fiilin sonucunda mutlaka belgeyi düzenleyenin (sahte belgede gelir elde etme ve 

yanıltıcı belgede daha az veya hiç vergi ödememek) haksız bir çıkar sağlamış veya 

sağlayacak olması gerekmez. Sahte belge/yanıltıcı belge düzenleme suçlarında 

cezalandırılan haksız yere çıkar sağlanması (vergi kaybı) değil, kamunun zarara 

uğratılmasıdır. 

                                                
319 Turgut CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, Danıştay ve Yargıtay Kararlarında Getirilen Çözümler 
Çerçevesinde, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Eylül 1995,  s.71. 
320 Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından “belgeleri tahrif etmek, gerçeğe uygun olarak düzenlenmiş belgelerdeki 
rakam ve yazıların kazınması, eczalı maddelerle silinmesi ya da bunların yerine yeni rakamların yazılmasıdır.” 
şeklinde tanımlanmaktadır. 
321 Nihal SABAN, “4369’un Suç ve Ceza Sistemine Nasıl Bakmalıyız? – II”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 144, 
Eylül 2000, s.99. “Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından sahte belge, gerçek bilgileri kapsamayacak şekilde 
düzenlenen belge şeklinde ifade edilmektedir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından içerik bakımından yanıltıcı 
belge, doğrudan doğruya meydana getirilmiş fakat gerçeği yansıtmayan belge olarak tanımlamaktadır.” 
322 DONAY, a.g.e., s. 142–143. 
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Sahte belge düzenleyen, sahte olarak düzenlemiş olduğu belgeyi bizzat 

kendisinin kullanması durumunda sahte belge kullanma suçunu değil, sahte belge 

düzenleme suçunu işlemiş olur323. Sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma 

suçunun farklı kişiler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen 

açısından sahte belge düzenleme ve belgeyi kullanan açısından ise sahte belge kullanma 

olmak üzere birbirinden ayrı ve bağımsız iki suç oluşur324.  

Sahte olarak düzenlenmiş belgenin sahte belgeyi düzenleyen dışında bir 

başkası tarafından kullanılması durumunda «sahte olarak düzenleyen» ve «sahte olarak 

düzenlenmiş belgeyi kullanan» olmak üzere iki taraf bulunmakta olup her iki tarafın 

defter, kayıt ve belgelerinin karşılıklı olarak incelenmesi, birbiriyle tutarlı ve uyumlu 

olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Ayrıca belgeye yansıtılan işlemin ticari 

teamüle, borsa rayiçlerine, piyasa birim fiyatlarına uygun olup olmadığı ve ödeme 

şekilleri ile borç ve alacağı gösteren kayıt, cari hesap, banka hesabı, havaleler, kasa giriş 

ve çıkışları gibi işlemler araştırılarak kayıt ve belgelerin gerçeklik ve doğrulukları 

konusunda bir sonuca varılması gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nda sahte belge düzenleme suçu «gerçek herhangi bir 

işlem var olmadığı halde, varmış gibi belge düzenlenmesi» olarak tanımlandığından ve 

Yargıtay içtihatları da (malın gerçekte alınmış bedelinin ödenmiş olması ancak başka 

birinden daha yüksek bedel içeren fatura alınması durumunu sahte belge olarak) bu 

yönde oluştuğundan325 işlemin gerçek olmadığını bilen kişinin belgenin sahte olduğunu 

bilmeyeceği düşünülemez. Belgenin yanıltıcı nitelikte olması (aldatma yeteneği) şartı 

belgeyi kullanan açısından değil, vergi idaresi açısından aranmaktadır. Vergi idaresi 

                                                
323 ERMAN, Vergi Suçları, s. 55.  
324 ŞENYÜZ,a.g.e., s. 56. 
325 Yargıtay 11. C. D., “Dosyada toplanan delillere uygun olarak; sanık tarafından KDV indiriminde kullanılan üç 
adet gerçek mal alımına dayanmayan faturanın sahteliği kabul edilmiş olmasına ve mal alışının gerçek olmadığını 
bilen sanığın faturaların sahte olduklarını bilmemesinin mümkün olmamasına göre, mahkumiyeti yerine bilirkişinin 
faturaların sahteliğinin bilinmediğine ilişkin isabetsiz raporu esas alınarak beraate karar verilmesi yasaya aykırıdır.” 
Adnan Keskin, “Dikkat! Yargıtay der ki...,”, Radikal Gazetesi, 14 Mayıs 2002, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=37584, Erişim: [10.05.2009].  
Yargıtay 11.C.D., 08.10.2001 tarih ve 8685-9038 sayılı kararı “…Kabule göre de, gerçek satın almanın, bir başka 
mükellefin faturalarıyla belgelenmesi halinde bu belgelerin, düzenleyip verenle gerçek bir alım satım olmadığından 
sahte olarak kabulü gerektiği, suça konu faturaların da sahte belge düzenlediği tespit edilen Güney İplik A.Ş.den bu 
şekilde alındığı anlaşılmasına rağmen sahte yerine yanıltıcı olarak nitelendirilmeleri ve cezanın 213 Sayılı Yasanın 
359. maddesinin b-1 bendi yerine a-2 bendi ile belirlenmesi yasaya aykırıdır.” 



 115 

özel bir inceleme ve araştırma yapmadığı sürece belgenin sahte olduğunu tespit 

edememektedir.  

4.1.1. Sahte Belge Düzenleme 

4.1.1.1. Suçun Konusu  

Sahte belge düzenleme suçunda, gerçek herhangi bir hukuki durum var 

olmadığı halde, varmış gibi sahte olarak belge (fatura326, gider pusulası, serbest meslek 

makbuzu, ücret bordrosu gibi) düzenlenmektedir. Vergi kanunları uyarınca, belgelerle 

kanıtlanması gereken vergiyi doğuran olayın doğru ve gerçek olması aranmaktadır. 

Vergi kanunlarınca belgelerle kanıtlanması zorunlu kılınan vergiyi doğuran olayın 

doğru ve gerçek olmaması suçun oluşumu açısından önemli olmaktadır.  

Vergi Usul Kanunu 7 sıra numaralı Genel Tebliğinde “Sahte vesika tabiriyle, 

vergi muamelelerinde kullanılan ve gerçek bilgiler yerine hakikata uymayan yanlış 

bilgileri ihtiva eden vesikalar ifade edilmiş bulunmaktadır.” şeklinde bir açıklamaya yer 

verilmiştir.  

Katma Değer Vergisi Kanunu 28 Sıra Numaralı Genel Tebliğinde327 “sahte 

belge, hukuki geçerliliğini sağlayan zorunlu ve yeterli unsurlara sahip olmayan belgeler 

olup bir mal hareketi veya hizmet söz konusu olmadığı halde düzenlenen belgeler ve 

başkası adına bastırılıp kullanılan belgelerdir.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu 84 seri no.lu Genel Tebliğinde328 “...sahte belge 

gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen 

belgedir. Bu itibarla; bir mal hareketi veya hizmet ifası söz konusu olmaksızın 

düzenlenen belgeler sahte belge olarak kabul edilecektir.” şeklinde bir açıklama yer 

almaktadır. 

                                                
326Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan belgeler arasında fatura en önemli yere sahip ve sahte belge olayına 
çoğunlukla ve yaygın olarak konu olan belge olduğundan sahte belge kavramı yerine sahte fatura kavramı 
kullanılmaktadır. Sahte faturayı ifade etmek üzere uygulamada “naylon fatura”, "şike fatura” veya “muvazaalı fatura” 
terimleri de kullanılmaktadır.   
327 Katma Değer Vergisi 28 Seri No.lu Genel Tebliği (01.08.1988 tarih ve 19886 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır). 
32823.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
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Vergi Usul Kanunu’nun 359/b maddesinde sahte belge329: “Sahte belge, gerçek 

bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgelerdir.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Vergi hukuku alanında sahte fatura, gerçekte satılmayan emtianın satılmış, 

yapılmayan işlerin (hizmetin) yapılmış gibi gösterilmesi amacıyla düzenlenen gerçek 

dışı, düzmece belge olarak330 veya gerçekte olmayan bir işlemi olmuş gibi göstermek 

amacıyla düzenlenen belgeler331 olarak farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. 

4.1.1.2. Suçun Faili  

Sahte belge düzenleme suçunun faili sahte belgeleri düzenleyenlerdir. Sahte 

belge düzenleme suçu vergi yükümlüsü ve vergi sorumlusu332 veya kanuni temsilciler 

tarafından işlenebileceği gibi vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da kanuni temsilci 

sıfatını haiz olmayan333 diğer kişiler tarafından da işlenebilir334.  

                                                
329 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yapılan değişiklikle ilk kez “sahte belge” tanımı kanunda 
yer almıştır. 
330 Sakıp ŞEKER, Z. Cengiz AYDIN, “Sahte Fatura Kullanımının Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Yolları”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı 60, Mayıs-Haziran 1992, s. 44. “Belgede gösterilen bilgilerin bilinçli olarak örneğin 
olduğundan yüksek fiyatta, miktarda veya tutarda düzenlenmiş olması hallerinde belgenin sahteliğinin kabul edilmesi 
gerekeceği” belirtilmiştir. Burada sahtelik ibaresi yanıltıcı belgeyi de kapsayacak şekilde genel anlamda 
kullanılmıştır. Gerçek bir işlemin var olduğu durumlarda belge yanıltıcı belgedir.”  
331 Yargıtay 11.C.D., 15.05.2002 tarih ve E:2002/3464, K:2002/4273 sayılı kararı “Gerçekte mal alım satımı söz 
konusu olmadığı halde ilgili kurumdan kredi olarak alınan parayı  kullanıp, alış faturalarını defterlerine işleyerek, 
kurumlar vergisi ile katma değer vergisi yönünden kullanarak vergi indiriminden yararlanan, böylelikle vergi ziyaına 
neden oldukları anlaşılan sanıkların, 213 sayılı Kanunun 359/b-1 ve TCK.nun 80. maddeleri uygulanarak 
mahkumiyetleri yerine beraatlerine karar verilmesi yasaya aykırıdır.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Mart 2003, Cilt 
29, Sayı 3, s.493–494.) 
Yargıtay 6.C.D., 19.06.1990 tarih ve 3933/5683 sayılı kararı “Gelir vergisi mükellefi olan sanığın gerçekte mal 
satmadığı halde satılmış gibi göstererek sahte faturalar tanzim edip bunları para karşılığı  çeşitli kişi ve kuruluşlara 
satmak suretiyle vergi kaybına sebebiyet vermekten ibaret eyleminin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344 ve 
358.maddesi aracılığıyla aynı yasanın 360. maddesindeki vergi kaçakçılığına teşebbüs suçunu oluşturduğu 
gözetilmeden yazılı şekilde TCK. 345. maddesi ile hüküm” (ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e.,  s. 365.) 
Yargıtay 6.C.D., 9.11.1989 tarih ve 7200/8765 sayılı kararı “Gelir vergisi mükellefi olan sanığın gerçekte mal 
satmadığı halde satılmış gibi göstererek sahte faturalar tanzim edip bunları para karşılığı çeşitli kişi ve kuruluşlara 
satmak suretiyle vergi kaybına sebebiyet vermekten ibaret eyleminin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344.maddesi 
aracılığıyla 359. maddesindeki suçu oluşturacağı dikkate alınarak evvel emirde bu suçtan verilen beraat kararının 
yazılı emir ve yolu ile kaldırılmasından sonra gereğinin buna göre takdiri zorunluluğu bozmayı gerektirmiştir.” 
(ÇETİN, MALKOÇ, a.g.e., s. 368.) 
332 Vergi Usul Kanunu Madde 8/1: Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya 
tüzel kişidir. Madde 8/2 Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan 
kişidir. Vergi Usul Kanunu Madde 9/1; Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.  
333 Yargıtay 11.C. D., 18.02.2004 tarih ve E: 12602, K: 903 sayılı kararı “mükellefiyet kaydı olmayan sanığın ücret 
karşılığında satın aldığı üç cilt faturayı düzenleyip, komisyon karşılığı sattığı; sahte fatura düzenleme suçunun 
oluşması için vergi mükellefi olma şartının bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde sanığın vergi mükellefi 
olmadığından bahisle beraatine karar verilmesi” 
Yargıtay 11.C. D., 25.12.2001 tarih ve 10626/11692 sayılı kararı, “Trafikte yakınıcı O.Ö adına kayıtlı bulunan 
kamyonu haricen satın alan ve vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirmeden nakliyecilik faaliyetine başlayan sanığın, 
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Vergi Usul Kanunu’nda gerçeğe aykırı bir şekilde belge düzenlenmesi, suç 

teşkil eden ayrı ve bağımsız bir seçimlik hareket olarak belirtilmiştir. Sahte belge 

düzenleme suçu, gerçeğe aykırı şekilde sahte belge düzenlenmesiyle gerçekleşmiş ve 

tamamlanmış bulunmaktadır. Sahte belgenin sahte belgeyi düzenleyen dışında bir 

başkası tarafından kullanılması durumunda, «sahte belgeyi düzenleyenin» sahte belgeyi 

kullanma suçuna katılımından bahsedilemez335. 

Sahte belge düzenleme suçunda suça katılmanın söz konusu olabilmesi için, 

sahte belge düzenleme eyleminin birden çok kişi (fail) tarafından gerçekleştirilmesi, 

aralarında nedensel bağlantı bulunması ve birden çok hareketin bulunması olmak üzere 

temel üç şartın varlığı gerekmektedir. Suçun oluşması için suça katılma kastının (iştirak 

iradesinin) bulunması ve karar verilen suçun birlikte işlenmesi (bağlılık koşulu) 

gerekmektedir336. Örneğin (C) Yeminli Mali Müşavirinin sahte fatura düzenleyen (A) 

kişisinden sahte fatura temin ederek (B) kişisine vermesi ve (B) kişisinin de sahte 

faturayı kullanması durumunda (A) firması sahte fatura ticaretinden elde ettiği 

komisyon gelirini beyan etmediğinden vergi kaybı oluşacaktır. (B) firması ise sahte 

fatura kullandığından vergi kaybına sebebiyet vermiş olacaktır. Sahte fatura düzenleme 

ve sahte fatura kullanma suçuna iştirak eden (C) Yeminli Mali Müşavirinin suçun 

işlenmesinde menfaatinin bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir. 

                                                                                                                                          
yakınıcı adına anlaşmalı matbaada bastırdığı 5 cilt faturadan 4 adedini kendi faaliyeti ile ilgili olarak düzenleyip 
müşterilerine iddia ve dosya içeriğine uygun olunmasına, 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasanın 
vergi ziyaını kaçakçılık suçunun unsuru olmaktan çıkarmasına ve sahte fatura düzenleme suçunun mükellef sıfatı 
olsun veya olmasın herkes tarafından işlenmesinin mümkün bulunmasına göre, tüm unsurları itibariyle oluşan suçtan 
dolayı sanığın 213 sayılı Yasanın 359/b–1 maddesi uyarınca mahkumiyetine karar verilmesi gözetilmeden, faturaların 
yakınıcı adına ve onun bilgisi dahilinde kullanıldığı, eylemin yaptırımının idari para cezası olduğu, vergi ziyaının 
bulunmadığı ve sanığın vergi mükellefi olmadığından bahisle beraatine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.” (OK, 
GÜNDEL, a.g.e., s. 302.) 
334Şafak Ertan ÇOMAKLI, Türk Vergi Hukukunda Fail Kavramı, Savaş Yayınevi,  2008, s.237. 
335 Danıştay Dördüncü Dairesi, 27.11.1991 tarih ve E:1988/4197, E: 1991/3810 sayılı kararı “madde metninden 
açıkça anlaşılacağı üzere kaçakçılığa iştirak suçunun oluşması için fiilin icrasına doğrudan ve etkin bir biçimde 
katılmak gerekli olup, suça işlenmeden evvel veya işlendiği sırada yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak için 
yapılan eylemleri kaçakçılığa iştirak olarak nitelemek mümkün değildir. Bu fiiller, kanunda öngörülen diğer şartlar da 
gerçekleştiğinde, ancak 347. maddede tarif edilen “kaçakçılığa yardım” fiilini teşkil edebilirler. 
Davacıya isnat edilen fiil vergi ziyaına yol açan eylemden önce, gerçeğe aykırı şekilde fatura düzenlenmesiyle 
gerçekleşmiş ve tamamlanmış bulunmaktadır. Tek başına suç teşkil eden bu fiil kanunda ayrıca tarif edilerek 
unsurları belirtilmiş ve cezası tayin edilmiştir.” (Mehmet KAYHAN, Açıklamalı ve En Son İçtihatlı, Vergi Usul 
Kanunu’nda Kaçakçılık,  Ankara: ,Türk Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık Ticaret İşletmesi, Ağustos 2008, s.95, 
Danıştay Dergisi, Sayı 87) 
336Mustafa ALPASLAN, Akın Gencer ŞENTÜRK, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorumluluklarının 213 sayılı 
Yasa ve 3568 Sayılı Yasa Açısından İrdelenmesi ve Mükelleflerin Kullandıkları Sahte Belgeler Açısından Meslek 
Mensubunun Durumu”,  Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 239, Ağustos 2008, s.154. 
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4.1.1.3. Suçun Maddi Unsuru 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) bendinde belgeleri tamamen veya 

kısmen sahte olarak düzenlemek eylemi suç olarak tanımlanmıştır. Sahteciliğin belge 

üzerindeki bilgilerin bir kısmına veya tamamına ilişkin olmasının, suçun oluşması 

açısından bir önemi bulunmamaktadır. Suçun oluşumu açısından belgelerin «sahte 

olarak düzenlenmesi» yeterli olup, ayrıca sahte olarak düzenlenen belgelerin 

«kullanılması» ve «vergi kaybının doğmuş olması» aranmaz337.  

«Sahte belge düzenlenmesi suçu» hareketle oluştuğu ve icraya başlamakla suç 

kendiliğinden tamam olduğu için ne tam teşebbüs ne de eksik teşebbüsün söz konusu 

olmayacağı kabul edilmektedir. Vergi Usul Kanunu’nda, sahte olarak düzenlenen 

belgenin kullanılması suçun bir unsuru olarak aranmadığından, sahte belgenin 

düzenlenmesiyle suç tamamlanır. Vergi Usul Kanunu’nda sahte belge düzenleme 

suçunun oluşumu bakımından «kullanma» suçun bir unsuru olarak değil, ayrı bir suç 

olarak düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan özel belgede sahtecilik suçu 

bakımından ise «kullanma» suçun unsuru içinde yer almakta olduğundan ve sahte 

olarak düzenlenen özel belgenin kullanılmasıyla suç oluştuğundan teşebbüs mümkün 

değildir.  

Suçun oluşumu açısından belgelerin tamamının sahte olarak düzenlenmiş 

olması gerekmemektedir. Örneğin (A) kişinin düzenlemiş olduğu (1000) adet belgeden 

(999) adedinin gerçek bir işlemi yansıtan ancak (1) adedinin gerçek bir işleme ilişkin 

olmayan bir belge olması suçun oluşumu açısından yeterli olacaktır338. 

                                                
337 Yargıtay 11.C.D., 25.09.2006 tarih  ve E: 2005/3238, K: 2006/7513 sayılı kararı “Sanığın, sattığı mallara karşılık 
verdiği mal teslim fişlerinin kendisinde kalan nüshalarına, satmadığı halde satmış gibi malzeme eklemesi yaparak, bu 
fişlere göre sahte faturalar düzenlediği, 213 sayılı Kanun’un sayılı 4369 Kanun’la değiştirilen 359/b-1 maddesine 
göre, vergi kanunlarınca düzenlenmesi gereken belgelerin düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup, bu 
belgelerin kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarılmıştır.”  (OK, GÜNDEL, a.g.e., s.285.) 
Yargıtay 11. C. D., 19.12.2005 tarih ve E: 2005/2983, K: 2005/1133 sayılı kararı “..Vergi Usul Kanunu’nun 359. 
maddesine göre, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu 
için yeterli olup, bu belgelerin vergi yasalarına göre kullanılması ve vergi ziyaı suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı 
cihetle,.”  
Yargıtay 11.C. D., 23.06.2004 tarih ve E: 2003/5778, K: 2004/5696 sayılı kararı “vergi kanunları uyarınca 
düzenlenmesi gereken belgelerin sahte olarak düzenlenmesi suçun oluşumu için yeterli olup, ayrıca bu belgelerin 
kullanılması ve vergi ziyaı doğması aranmaz.” 
338 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 09.10.2001 tarih ve 11–161/211 sayılı kararı “vergi kaybı suçun unsuru olmaktan 
çıkarıldığından ve kullanılan belge sayısı vergi kaçakçılığı suçunun oluşumu açısından gerekli bir unsur olarak 
görülmediğinden, suça konu belgelerin sayısı ve kaybına neden olunan vergi miktarı ancak cezanın aşağı ve yukarı 
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Vergi suçunda belgenin sahte olarak değerlendirilebilmesi için aranan ilk şart, 

belgenin gerçek bir işleme dayanmıyor olmasıdır. Belgenin, Maliye Bakanlığı ile 

anlaşması olan matbaalarda bastırılmış bir belge olmasının bir önemi bulunmamaktadır. 

Belge anlaşmalı matbaada bastırılmış ve belgeyi basan matbaa tarafından  «Bilgi 

Formu» ilgili vergi dairesine gönderilmiş olan bir belge, gerçek bir işleme 

dayanmaksızın düzenlenmiş ise sahte belge olarak değerlendirilecektir. Maliye 

Bakanlığı ile anlaşması olmayan yetkisiz matbaalarda bastırılmış bir belgenin gerçek bir 

işleme dayanmaksızın düzenlenmesi durumunda belgeyi düzenleyen açısından sahte 

belge düzenleme suçu ve belgeyi yetkisiz olarak basan açısından ise 359. maddenin (c) 

bendindeki yetkisiz belge basımı suçu oluşacaktır.  

Bu aşamada, sahte belge düzenleme suçunun oluşumu açısından sahte belge 

düzenleme suçuna uygulamada çoğunlukla ve yaygın olarak konu olan olaylar üzerinde 

durmak gerekmektedir.  

—Gerçek bir vergi yükümlüsünün bilgileri kullanılarak belge bastırılması ve 

düzenlenmesi: Vergi idaresine kayıtlı olan bir vergi yükümlüsü adına kanuna uygun 

olarak bastırılmış belgelerin seri ve sıra numaraları kullanılarak vergi yükümlüsü 

dışında bir başkası tarafından belge bastırılması veya vergi idaresine kayıtlı olan vergi 

yükümlüsünün vergi kimlik bilgileri kullanılarak belgesinin taklit edilmesi şeklinde 

gerçekleşmektedir. İlk aşama, belgelerin sahte olarak basılmasıdır. Sahte belge Maliye 

Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalarda bastırılmış ise, belgeyi basan matbaa açısından 

sahte belge düzenleme suçuna katılma koşullarının bulunmaması durumunda herhangi 

bir suç oluşmayacaktır. Sahte belge Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayan 

matbaalarda bastırılmış ise, yetkisiz belge basımı suçu oluşacaktır. Sahte olarak 

basılmış belgenin gerçek bir işleme dayanması mümkün olmadığından, belge 

düzenleyen sahte belge düzenleme ve kullanan da sahte belge kullanma suçunu işlemiş 

olacaktır.   

—Gerçek bir vergi yükümlüsü adına bastırılan belgelerin kaybolması, 

çalınması gibi yollarla elden çıkarılmış olduğu izlenimi verilerek çeşitli kişi ve 

                                                                                                                                          
hadler arasında tayini sırasında yahut takdiri hafifletici neden olarak göz önüne alınabilecek nitelikte hususlardır.(Ali 
PARLAR- Güleç DEMİREL, Açıklamalı İçtihatlı Adli-İdari Vergi Suçları, Ankara: Adil Yayınevi, 2002, s. 352.) 
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kuruluşlar adına düzenlenmesi: Anlaşmalı matbaalarda basılan ya da anlaşmalı 

matbaalar dışındaki yerlerden temin edilerek notere onaylatılan belgelerin kaybolması, 

çalınması339 gibi yollarla elden çıkarılmış olduğu izlenimi verilerek söz konusu belgeler 

çeşitli kişi ve kuruluşlar adına sahte olarak düzenlenmektedir. Belge düzenleme 

yetkisine sahip personel tarafından bu şekilde suç işlenmesi mümkündür.  

—Gerçek bir vergi yükümlüsü tarafından hiç var olmayan bir işlem için belge 

düzenlenmesi: Vergi idaresine kayıtlı olmakla birlikte gerçek bir mal veya hizmet satışı 

yapılmadan mal satılmış veya hizmet yapılmışçasına belge düzenlenmektedir. 

—İşi bırakan bir vergi yükümlüsünün daha önce bastırdığı belgeleri 

düzenlemesi: İşi bırakan vergi yükümlüleri 340 Vergi Usul Kanunu uyarınca notere tasdik 

ettirmiş veya “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan 

Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre anlaşmalı 

matbaalara bastırmış oldukları belgelerden, kullanılmamış olanlar ile en son 

kullandıkları ciltleri, işi bırakma bildiriminde bulunacakları süre içinde341 bağlı 

bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek kullanılmamış belgelerin iptal edilmesini342 

sağlayacaklardır. İşini terk eden vergi yükümlülerinin ellerindeki belgelerden 

kullanılmamış olanlar ile en son kullandıkları ciltleri vergi dairesine ibraz etmeleri 

yönünde yapılan düzenleme vergi idaresinin, vergi yükümlülerinin en son kullandıkları 

ciltten önceki ciltlerde kullanılmamış belgelerinin olup olmadığını denetleyebilmesi 

olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu durum belge düzeninin sağlıklı olarak işlemesini 

engelleyebileceği gibi, işi terkten sonra vergi dairesince iptal edilen en son kullanılan 

ciltten önceki boş (düzenlenmemiş) belgelerin sahte olarak düzenlenmesine yol açabilir. 

                                                
339 Veysi SEVİĞ, “Çalıntı Belge Kullanımı”, Dünya Gazetesi, 29 Ağustos 2000, Salı, “Yükümlülerin kendi iradeleri 
dışında ellerinden çıkmış bulunan belgelerden boş fatura yaprak başına 40–50 milyon lira arasında alıcı 
bulabilmektedir.” 
340 Bkz. İşini terk eden mükelleflerin kullandıkları belgelerle ilgili yükümlülükleri için 08.01.1996 tarih ve 22577 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. 
341 Vergi Usul Kanunu’nun 168. maddesi uyarınca, işini bırakan mükellefler olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay 
içinde  keyfiyeti vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 
342 Yargıtay 11. C. D., 1.2.2001 tarih ve E:2000/6169, K:2001/674 sayılı kararında, “belgelerin (vergi incelemesi için 
değil de) iptal için istenilmesi sonucu bu belgelerin ibraz edilmemesi halinde suçun yasal unsurlarının oluşmadığına” 
karar vermiştir. 
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—Başkası adına mükellefiyet tesis ettirilerek belge düzenlenmesi, 343 

—Ücret bordrolarında gerçekte işletmede çalışmayanlar adına ücret tahakkuk 

ettirilmesi, 

— Suçun örgütlü bir biçimde işlenmesi: Sahte belge düzenlenmesi çoğunlukla 

kandırılmış insanlar kullanılarak şirket kurulması ve belge ticareti çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. Sahte belge temin etmek üzere paravan şirket344 olarak tabir 

edilen şirketler kurulmaktadır345.  

Kısmen Sahte Belge Düzenlenmesi 

Kısmen sahte belge düzenlenmesi önceden düzenlenmiş gerçek olan bir 

belgeye sahte hükümlerin ilave edilmesi olarak değerlendirilmektedir346. Kısmi sahte 

belge kavramı, gerçek işlem veya durumlar ile gerçek olmayan işlem ve durumların 

aynı belgede yer alması olarak tanımlanmaktadır347. Kısmen sahte belge düzenlenmesi 

suçu, gerçek bir işlem veya durumun söz konusu olduğu ancak düzenlenen belgede 

gerçek olan durumun yanında gerçek olmayan bir duruma da yer verilmesi şeklinde 

                                                
343 Danıştay Üçüncü Dairesi, 10.11.1992 tarih ve E:1991/3109, K:19912/3317 sayılı kararı “... davacı hakkında 
düzenlenen vergi inceleme raporunda; davacının tarım ürünleri alıp satmak üzere mükellefiyet tesis ettirdiği, gerçekte 
mal alıp satmadığı, muhteviyatı itibariyle sahte fatura düzenlediği, defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediği, 
1985 yılında toplam 1.385.861.041 liralık fatura düzenlediği… belirtilmiş olup; vergi inceleme raporuna ekli 
tutanakta; yükümlünün 1.1.1985 tarihinde mükellefiyet tesis ettirdiği, 31.12.1985 tarihinde vergi dairesine terk 
dilekçesi verdiği, işletme hesabı özeti beyan ettiği; yükümlünün bizzat, 1985 yılında defter ve belge tasdik 
ettirmediğini, mükellefiyet tesis ettirmediğini, ilgili dönemde nüfus cüzdanını bıraktığı bir zatın mükellefiyet tesis 
ettirip faturaları da o zatın düzenlemiş olabileceğini beyan ettiği anlaşılmaktadır.”   
344 Tunay BAKIR, “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (III)”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 8, 
Ağustos 2004, s.135. “Paravan şirketlerin faaliyet konuları genellikle çok geniş olduğundan (çoğu zaman matbu 
şirket sözleşmeleri kullanılmaktadır) başlangıçta belli bir konu ile iştigal ediyor görünseler de “kağıt üzerinde” her 
türlü işle iştigal ettikleri görülmektedir. Bu şekilde kurulan ve sahte belge ticareti yapan bir şirketin mükellefiyetle 
ilgili her türlü işlemlerini “şeklen” yerine getirmesi durumunda şüphe uyandırmayabilir. Paravan bir şirketin vergi 
dairesinin bilgisi dışında (izin almadan) çok fazla miktarda belge bastırması ve bunu kötü amaçla kullanması 
kaçınılmazdır.” 
345 ERMAN, Vergi Suçları,  s. 53–54, ŞENYÜZ, a.g.e., s. 57, Dipnot 86.  “Paravan firmalar genellikle şu şekilde 
çalışırlar: belirli bir malı yine belli bir fiyatla müşterisine satmak isteyen satıcı firma, bu malı daha ucuz fiyatla 
paravan firmaya satmış gibi fatura düzenler. Bundan sonra paravan firma asıl müşteriye ve asıl fiyatı üzerinden fatura 
düzenler. Bu suretle iki fatura arasındaki fark paravan firma üzerinde toplanmakta, satıcı ancak kendi faturasında 
gösterilen miktarı defterine kaydederek bunun vergisini ödemekte, aradaki farkı defterine geçiren firma ise her türlü 
ödeme imkanlarından mahrum olduğu cihetle vergiyi ödememekte ve Hazine ödenmeyen vergi miktarınca zarara 
uğratılmaktadır.” 
Yargıtay 11.C.D., 05.06.2001 tarih ve 5350/6305 sayılı kararı “Sahte olarak bastırılan faturaların alışlar için, yasal 
olarak bastırılan faturaların ise, herhangi bir mal ve hizmet karşılığı olmaksızın komisyon karşılığı düzenlendiği, 
şirketin komisyon karşılığı fatura vermek amacıyla kurulmuş paravan bir şirket olduğunun tespit ve kabulü…(OK, 
GÜNDEL, a.g.e., s. 275.) 
346 İsmail ÇOBANOĞLU, “Belgede Sahtecilik Suçlarının 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanunu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi”, Maliye ve Sigorta Yorumları, Yıl 2005, Sayı 441, s.52. 
347 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 224. 
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gerçekleştirilebilir. Gerçekleşen bir mal satımına ilişkin olarak düzenlenen faturada 

ayrıca gerçekte yapılmayan bir mal satışının da gösterilmesi durumunda faturanın 

kısmen sahte olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir348. Kısmen sahte belge 

düzenlenmesi taraflardan sadece biri için gerçek bir durum var olmasına karşılık, diğer 

taraf için gerçek bir durumun var olmadığı durumlarda da söz konusu olabilir349. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a)(2) bendinde tanımlanan yanıltıcı 

belge ve (b) bendinde tanımlanan sahte belge suçları için öngörülen hapis cezası 

süresindeki farklılık itibariyle suç vasfının tespiti sonuca etkili bulunmaktadır. Kısmen 

sahte belge kavramı ile yanıltıcı belge kavramını karıştırmamak gerekir. Yanıltıcı 

belgede gerçekleşen bir durum ve işlem var olmakla birlikte işlemin kanıtı olan belgede 

mahiyet ve miktar açısından gerçeğe aykırılık vardır. Kısmen sahte belgede ise 

gerçekleşen bir işlemin yanında gerçek olmayan bir işlem ve mahiyet ve miktar dışında 

aldatıcı nitelikte gerçeğe aykırılık söz konusudur350. Kısmen sahte belge ile yanıltıcı 

belge arasında kesin bir ayrım yapmaktaki güçlük nedeniyle «şüpheden sanık 

yararlanır» ilkesi uyarınca daha az ceza öngören yanıltıcı belge düzenleme suçundan 

ceza verilir351. 

Belgelerin Asıl veya Suretlerini Sahte Olarak Düzenlemek  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) fıkrasında «belgelerin asıl veya 

suretlerini»352 sahte olarak düzenlemek suç olarak tanımlanmıştır. Vergi Usul 

                                                
348 Yargıtay 11.C. D., 04.04.2002 tarih ve E: 1611, K: 2846 sayılı kararı “her faturada yazılı emtia bedelinin sadece 
%70’inin gerçek mal teslimine dayandığı belirtildiğinden suça konu faturaların sahte mi yoksa yanıltıcı mı olduğunun 
da değerlendirilmesi”  
349 Yargıtay 11.C.D., 10.05.2001 tarih ve E: 3878, K: 4690 sayılı kararı “…A.Ş. düzenlediği dört adet faturanın 
kendisinde kalan dip koçanlarında bedelin eksik, muhatabın farklı ve ayrıca bu iki adet faturanın tarihinin değişik 
düzenlendiği anlaşıldığına göre bu faturaların kısmen sahte olduğunun kabulü gerekmesine rağmen hükmün 
gerekçesinde yanıltıcı nitelikte oldukları kabul olunarak uygulama ile çelişki yaratılması yasaya aykırıdır.” (OK, 
GÜNDEL, a.g.e. , s. 323–324.) 
350 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 323–324., Murat ÖZGÜR, “Sahte Fatura Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı–2”, 
Maliye ve Sigorta Yorumları, 15 Şubat 2006, Sayı 458, s. 82. 
351 YİĞİT, a.g.e., s.148.  
352 Bkz. I. Bölüm “Suret, yetkili memur tarafından meydana getirilen, aslına uygunluğu yetkili memur tarafından 
onaylanmış olan, aslı mevcut ve saklı olan bir belgedir.” Asıl belge düzenlenirken kopya kağıdı kullanılarak çıkarılan 
ve imzalanan ilk suretler asıl sayılır. Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahteciliği düzenleyen 204–212. maddelerinde 
asıl-suret ayrımından söz edilmemiştir. Belgenin aslı-sureti kavramlarının ilke olarak varlıklarını sürdürmeye devam 
ettiği ancak bu belgelerde sahtecilik halinde uygulanacak ceza yönünden ayrımın ortadan kalktığı, hakimin alt ve üst 
sınırlar arasından değerlendirmeyi yaparak temel cezayı belirleyeceği ifade edilmektedir.  
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Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan «belgelerin suretleri» ibaresi ile «nüsha»353 

kastedilmek istenmiştir.  Nüsha, suretten farklıdır. Nüsha, birden çok olarak meydana 

getirilen belge asıllarından bir tanesidir. İkinci nüsha, belgenin aslı sayılır354.  

4.1.1.4. Suçun Manevi Unsuru  

Suçun oluşumu için genel kasıt yeterlidir. Vergi kaybına sebebiyet verme 

şeklinde bir özel kasıtla hareket edilmesi aranılmamıştır355. Vergi Usul Kanunu’nun 359. 

maddesinin (b) fıkrasındaki «gerçekte olmayan bir işlem veya durum varmış gibi kabul 

edilerek düzenlenen belge» şeklindeki sahte belge tanımından, sahte belgenin bilmeden 

kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Belgenin temsil ettiği gerçek bir 

işlem veya durum söz konusu değilse, hem belgeyi düzenleyenin ve hem de belgeyi 

kullananın gerçek bir durumun söz konusu olmadığını bilmesi gerekmektedir. 

Gerçekleşen bir işlemin söz konusu olmadığı durumda da bilmeden kullanma söz 

konusu olamayacaktır.  

4.1.1.5. Suçlarda Birleşme  

Vergilendirme dönemi içinde Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) 

bendinde belirtilen sahte belge düzenlemek, sahte belge kullanmak, defter, kayıt ve 

belgeleri yok etmek ve defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak 

veya hiç yaprak koymamak gibi seçimlik hareketlerin bir kaçının veya hepsinin 

                                                
353 Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Nizamı” başlıklı 231/3. maddesi “Faturalar bir asıl ve bir örnek olarak 
düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.” “Perakende Satış 
Vesikaları” başlıklı 233. maddesinin son fıkrası ikinci cümlesi “Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim 
edilir ve bir nüshası müşteriye verilir.” “Gider Pusulası” başlıklı 234. maddesi 3. fıkrası “…iki nüsha olarak tanzim 
ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.” “Müstahsil Makbuzu” başlıklı 235. maddesinin birinci 
fıkrası “…iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçilere vermeye ve diğerini ona 
imzalatarak almaya mecburdurlar. “Makbuz Mecburiyeti” başlıklı 236. maddesi “Serbest meslek erbabı, mesleki 
faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek…” Taşıma ve Otel 
İşletmelerine Ait Belgeler” başlıklı 240/A maddesi “…Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı 
taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşıma yapan nezdinde saklanır…” ve 240/B 
maddesi “ …oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını 
sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya 
acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından 
saklanır.” hükmüne yer verilmiştir. 
354 Danıştay Dördüncü Daire, 19.06.2007 tarih ve E: 2006/4417, K: 2007/2136 sayılı kararı “…düzenlediği 
faturaların bir kısmında, alt suretlerde rakamlarda oynama yapıldığı, bir kısmında ise tutar bölümü boş bırakılarak 
sonradan farklı kalemle doldurulduğu” 
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 15.03.2002 tarih, E: 2002/6, K: 2002/100 sayılı kararı “alt ve üst 
nüshaları farklı kişiler adına düzenlenen faturaların gerçek bir emtia teslimine ilişkin olmadığının kabulü gerekir.”   
355 HIZLI, a.g.e., , s.84. 
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yapılması suçun birden çok sayıda olduğunu göstermez. Bu durumda, tek suç oluştuğu 

kabul edilmelidir. 

Kurumlar ve Gelir Vergisi açısından «izleyen hesap dönemi/takvim yılında» ve 

Katma Değer Vergisi açısından her «hesap dönemi/takvim yılı içerisinde» «izleyen 

vergilendirme dönemlerinde» zincirleme suç oluşacağı kabul edilmektedir356. 

4.1.2. Yanıltıcı Belge Düzenleme 

4.1.2.1. Suçun Konusu  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a–2) bendinde yanıltıcı belge 

«gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu 

mahiyet ve miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge» olarak 

tanımlanmıştır.  

Yanıltıcı belge konusunda Katma Değer Vergisi Kanunu 28 sıra numaralı 

Genel Tebliğinde357 “Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise, şekil şartlarına uygun 

olarak düzenlenmiş ancak içerdiği bilgiler yanlış olanlardır. Buna göre mal veya 

hizmetin miktarını gerçeğinden daha az veya daha çok gösteren, alıcı veya satıcısı, 

tarihi, seri numarası “tahrif suretiyle değiştirilmiş belgeler, gerçek durumu 

göstermeyen, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir. 

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler sadece yukarıda sayılanlarla sınırlı 

olmayıp olayın özelliğine göre değişik durumların ortaya çıkabileceği tabidir.” şeklinde 

bir açıklama yer almaktadır. 

Yanıltıcı belge konusunda Katma Değer Vergisi Kanunu 84 sıra numaralı 

Genel Tebliğinde358 “Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise gerçek bir muamele 

                                                
356 Yargıtay 11. C.D., 20.12.2005 tarih ve E:2003/14269, K: 2007/14079 sayılı kararı “Sanığın 1997 ve 1998 
yıllarında 59 adet sahte fatura kesmesi halinde, iki ayrı vergi takvim dönemine giren eylemlerde müteselsil suç 
oluşmaz. Müteselsil suç oluşması için aynı takvim yılı içinde suçun işlenmesi gerekir.” 
Yargıtay 11.C.D., 06.11.2003 tarih ve E: 8245, K: 7824 sayılı kararı “ Her takvim yılında birden fazla dönemlerde, 
değişik kişi ve kuruluşlara vaki sahte faturalar düzenleme nedeniyle teselsül eden suçlarda TCK. 80. maddesinin 
uygulanmaması ve sanığın sabıka kaydındaki cezanın infaz tarihinin araştırılmaması isabetsizlikleri temyiz 
olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.”  
357 28 numaralı K.D.V.Genel Tebliği, 23 Kasım 2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri 
No’lu K.D.V. Genel Tebliği ile 1.12.2001 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırmıştır. 
35823.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
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veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar 

itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgelerdir. Buna göre; 

— mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok gösteren,  

— alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif  edilmiş, 

— mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge düzenleme 

yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi gereken 

kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler (bu belge kullanıcı açısından 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı,359 düzenleyen açısından sahte belge olarak kabul 

edilecektir.)” şeklinde bir açıklama yer almaktadır. 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 359(a)(2) maddesinde muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belge360 “Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya 

durumu mahiyet ve miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge” şeklinde 

tanımlanmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’nda gerçek bir işlem veya duruma dayanmakla birlikte bu 

işlem veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge 

şeklinde yapılan yanıltıcı belge tanımı uyarınca kimlik bilgilerinin, adres veya vergi 

kimlik numaralarının ya da miktar ve fiyat gibi bilgilerin yanıltıcı olması halinde içerik 

itibariyle yanıltıcı belge söz konusu olmaktadır. Yanıltıcı belgenin tespitinde önemli 

olan husus, belgenin düzenlenmesine neden olan gerçekleşen işlemin belgede başka 

şekilde gösterilmesi yani gerçekleşen işlemle belgede yer alan bilgiler arasında net bir 

tutarsızlık bulunmasıdır.  

Miktar İtibariyle Gerçeğe Aykırılık 

Vergi hukuku alanında belgenin miktar itibariyle gerçeğe aykırılığı, belgede 

mal veya hizmetin «miktar, fiyat veya tutar» yönlerinden gerçeğinden eksik veya fazla 

gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır361. Vergisel işlemlerde gider ve maliyetleri yüksek 

göstermek amacıyla fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzu gibi belgelerde alış 

                                                
359 Yargıtay içtihatlarında kullanan açısından da sahte belge olarak kabul edilmektedir.  
360 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yapılan değişiklikle ilk kez “yanıltıcı belge” tanımı 
kanunda yer almıştır. 
361 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 315. 
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bedellerinin gerçeğe aykırı olarak yüksek gösterilmesi mümkündür. Belgenin bilinçli 

olarak gerçekte olduğundan yüksek fiyatta, miktarda362 veya tutarda düzenlenmiş olması 

durumlarında belgenin yanıltıcı olduğu kabul edilmektedir363.  

Vergi Usul Kanunu’nda içerik itibariyle yanıltıcı belgenin tanımında 

«mahiyet» veya «miktar» kavramlarının kullanılmış olması nedeniyle (hasılatı gizleme 

amacına yönelik olarak) düşük bedelde düzenlenen belgelerin «yanıltıcı belge» kabul 

edilip edilmeyecekleri konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır.  

Birinci görüşe göre, bir belgenin yanıltıcı belge olarak nitelendirilmesi 

yönünden, belgede «mahiyet» (yani satılan malın cinsi veya niteliği) veya «miktar» 

(yani satılan malın sayısı, ağırlığı, hacmi) olmak üzere iki unsurun birlikte ya da iki 

unsurdan birinin gerçeğe aykırı olma özelliği aranmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda yer 

alan muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tanımında «Malın ya da Hizmetin Bedeli» 

unsuruna yer verilmemiş olması kanun koyucunun, «bilinçli bir tercihi» olarak 

değerlendirilmelidir. Elde ettiği gelir karşılığında hiç fatura düzenlemeyene üç kat vergi 

ziyaı cezası uygulanamazken, düzenlediği faturada bedeli düşük gösteren vergi 

yükümlüsüne üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi ve hapis cezası uygulanması adil 

olmayacağı gibi «eksik fatura düzenleyenleri de hiç fatura düzenlememeye 

yönlendirebilecektir»364. 

İkinci görüşe göre, Vergi Usul Kanunu’nda gerçek bir muamele veya duruma 

dayanmakla beraber mahiyet (satılan malın cinsi veya niteliği) veya miktar (satılan 

malın sayısı, ağırlığı, hacmi ve tutarı) itibariyle gerçeği yansıtmayan belgeler içerik 

itibariyle yanıltıcı belge olarak kabul edilmiştir. Belgede miktarın eksik yazılması, 

esasen tutarın da eksik yazılması anlamına gelecektir. Kanundaki tanımlamada, bedel 

                                                
362Örnek: Gerçekte  (B) kişisi tarafından (A) kişisinden 100 birim mal alınması fakat bu toplam 100 birimlik alım için 
(A) tarafından 1000 birim olarak fatura edilmesi durumunda (A) ve (B) açısından bu belgeler muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge tanımına uymaktadır. İşlem mal veya hizmet alımı yönü ile doğrudur, miktar yönüyle yanıltıcıdır. 
Gerçekte (100) birim malın satışı ile ilgili olarak düzenlenen belgede bu miktar (1000) birim olarak gösterilmişse ve 
bu belge malı satın alan tarafından kullanılmışsa, burada, belgenin bilerek kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya 
gerek yoktur. Çünkü, malı satın alan, belgede gösterilen miktar ile gerçek miktarın farklı olduğunu bildiği halde 
(bilmesi gerektiği halde) bunu kullanmakta sakınca görmemiştir. Dolayısıyla, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeyi 
kullananın da, belgeyi bilmeden kullandığından söz edilemez. 
363 Sakıp ŞEKER, Z. Cengiz AYDIN, “Sahte Fatura Kullanımının Boyutları, Nedenleri ve Çözüm Yolları”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı 60, Mayıs-Haziran 1992, s. 44. 
364 Metin TAŞ, “Faturada Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi Yanıltıcı Belge Düzenlendiği Anlamına Gelir mi?”, 
Yaklaşım Dergisi, Yıl 15, Sayı 178, Ekim 2007, s. 25–27. 
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veya değer ya da tutar sözcüğünden bahsedilmemekle birlikte Katma Değer Vergisi 

Kanunu 84 sıra numaralı Genel Tebliğiyle değer sözcüğü eklenmiş ve değer yönünden 

gerçeği yansıtmayan belgeler içerik itibariyle yanıltıcı belge sayılmıştır365. Yargıtay 

içtihatları da bu görüş doğrultusunda oluşmuştur366.  

Mahiyet Yönünden Gerçeğe Aykırılık 

Vergi hukukunda belgenin mahiyet (içerik) yönünden gerçeğe aykırılığı, 

gerçek işlem ya da durumun konusu ve tarafları bakımından farklılık arz etmesi olarak 

tanımlanmaktadır.  Belge, şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olmakla birlikte 

belgenin içerdiği bilgiler yanlış veya yanıltıcıdır. Bu durumda alıcı veya satıcı kimlik 

bilgileri, adres, vergi kimlik numarası gibi bilgilerin yanıltıcı olarak gösterildiği 

belgeler, içerik itibariyle yanıltıcı belge olarak değerlendirilmektedir367. 

Yanıltıcı belge konusunda dikkat edilecek nokta, gerçekleşen işlemin konusu 

ve tarafları arasında farklılık bulunmasıdır368. Belge düzenlenmesinden maksat, mal 

                                                
365 Ekrem IŞIK, “Tutarı Eksik Yazılan Fatura Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge midir?”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Aralık 2007, s. 17–25. 
366 Yargıtay 11. C.D., 20.06.2001 tarih ve 6288/7043 sayılı kararı “Sanığın gerçek satışa dayanmakla birlikte miktar 
ve  değer itibariyle gerçeğe uygun olmayan faturalar düzenleyerek vergi ziyaına sebebiyet vermek suretiyle yüklenen 
suçu işlediği, vergi inceleme raporu, adlarına fatura düzenlenen kişilerin duruşmadaki yeminli anlatımları ve tüm 
dosya içeriğinden anlaşılmasına göre 4369 sayılı Kanunla değişik 213 sayılı Kanunun , 359. maddesinin a-2 bendinin 
uygulanmak suretiyle karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, vergi mahkemesinin kararına yanlış anlam vererek ve 
delil takdirine girişen bilirkişinin isabetsiz raporu esas alınarak beraatine dair hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.” 
(OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 324.)  
Yargıtay 11. C.D., 02.05.2001 tarih ve 3539/4434 sayılı kararı “Sanığın sattığı malları gerçek değerinden az 
göstermek suretiyle suça konu iki faturayı düzenlediği oluşa uygun olarak kabul edilmesine, bu faturaların, 213 sayılı 
Kanunun değişik 359. maddesinin (a-2) bendinde tanımlanan “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler” den olduğu ve 
bunların kullanılması sonucu kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi ziyaı meydana geldiğinin 
belirlenmesine göre, tüm unsurları itibariyle oluşan müsnet suçtan cezalandırılması yerine bilirkişinin isabetsiz görüş 
içeren raporuna itibarla beraat hükmü tesisi, yasaya aykırıdır.” ( OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 323) 
367 S. Ateş OKTAR, “Kaçakçılık Suçları Üzerine Düşünceler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 144, Eylül 2000, s.81.  
368 Örnek 1: Gerçekte (C) kişisi tarafından (A) kişisinden 999 birim ve (B) kişisinden 1 birim mal alınması fakat bu 
toplam 1000 birimlik alımın tamamının (B) tarafından fatura edilmesi durumunda, işlemin tarafları (A), (B) ve (C) 
açısından bu belgeler muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tanımına uymaktadır. İşlem, mal veya hizmet alımı yönü 
ile doğrudur, alımın kimden ne miktarda yapıldığı yönüyle yanıltıcıdır. 
Örnek 2: Gerçekte  (B) kişisi tarafından (A) kişisinden 1000 birim mal alınması fakat bu toplam 1000 birimlik alım 
için (A) tarafından (B) kişisi adına değil de (C) kişisi adına 1000 birim olarak fatura edilmesi durumunda, (C) 
açısından (gerçekte mal almamış sahte belge kullanma) ve (A) kişisi açısından (yanıltıcı belge düzenleme) tanımına 
uymaktadır. İşlem, mal veya hizmet satımı ve miktarı yönü ile doğrudur, satımın kime yapıldığı yönüyle yanıltıcıdır. 
(A) kişisi gerçekte mal satmış ancak (B) kişisi adına fatura düzenlemesi gerekirken (C) kişisi adına fatura 
düzenlemiştir. (B) gerçekte mal almış ancak fatura almamıştır. (B) kişisinin (A) kişisi ve (C)  kişisi ile aralarında 
anlaşma bulunmadıkça sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.  
Örnek 3: Sahte belge düzenleyicisi (M) tarafından gerçekte hiç olmayan bir mal veya hizmet için belge düzenlenip 
(N) ye verilmiştir. (M) sahte belge düzenleyicisidir ve Vergi Usul Kanunu'nun 359 (b) maddesine «üç yıldan beş yıla 
kadar» hapis cezası ile cezalandırılır. (N) ise bu sahte belgeyi, vergi matrahlarını azaltmak için bilerek alıp 
kullanmıştır (gerçekte mal/hizmet alımı olmadan fatura alması) Vergi Usul Kanunu'nun 359 (b) «üç yıldan beş yıla 
kadar»hapis cezası ile cezalandırılır.  
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veya hizmetin ekonomi içindeki hareketinin izlenebilmesi, mevhum adlara belge 

düzenlenmesinin önlenmesidir. Bu itibarla, belgede mal veya hizmet hareketinin 

izlenmesine olanak verecek şekilde vergi dairesi ve vergi numarasının gösterilmiş 

olması yeterlidir369. 

4.1.2.2. Suçun Faili 

Yanıltıcı belge, şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş ancak içerdiği 

bilgiler yanlış olan belgedir. Belgenin şekil şartlarına uygun olması gerektiğinden suç 

ancak vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ve kanuni temsilci tarafından işlenebilir.  

4.1.2.3. Suçun Maddi Unsuru 

Yanıltıcı belge düzenleme suçu, gerçekleşen olay ve işlemi gerçeğe aykırı 

şekilde yansıtacak şekilde belge düzenlemek suretiyle işlenebilir. Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenen şekil şartlarına uygun olarak ve anlaşmalı matbaalarda bastırılmış 

olan belgenin içerik yönünden yanıltıcı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Yetkisiz 

olarak basılmış belgelerin içerik yönünden yanıltıcı olarak düzenlenmesi, Vergi Usul 

Kanunu’nun 359. maddesinin (b) bendindeki yetkisiz olarak basılmış belgelerin bilerek 

kullanılması suçunu oluşturur.  

Yanıltıcı belge düzenleme suçu, ancak belgenin düzenlenmesi sırasında 

işlenebilir. Gerçek ve geçerli olarak bir belgenin düzenlenmesinden sonra belgenin 

içeriğine yönelik olarak belgenin düzenleyicisi veya belgenin kullanıcısı tarafından 

yapılan değişiklik «tahrifat»  olarak değerlendirilmektedir370.  

Vergi Usul Kanunu uyarınca belgenin iki nüsha veya daha fazla düzenlenmesi 

zorunluluğunun bir sonucu olarak, suç belgenin her nüshası üzerinde bağımsız olarak 

                                                                                                                                          
Örnek 4: Gerçekte (C) kişisi tarafından (A) kişisinden mal alınması ancak alınan mal için (sahte belge düzenleyen) 
(B) kişisinden belge alınması durumunda, kullanıcı (C) açısından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı, düzenleyen (B) 
açısından sahte belge olarak kabul edilecektir. Belgeyi alanın (C) gerçek bir mal veya hizmet alımı vardır ve bu alım 
söz konusu belge ile ilişkilendirilmiştir. Olay hiç alım yokken varmış gibi fatura alarak kayda almaktan farklıdır. 
İşlem, mal veya hizmetin alım yönü ile doğrudur, alımın kimden yapıldığı yönüyle yanıltıcıdır. Belgeyi veren (B)  
gerçekte hiç olmayan bir mal veya hizmet için belge düzenlemiştir. Belge, belgeyi veren (B)  açısından zaten 
sahtedir. Çünkü faturayı veren hiçbir mal veya hizmet teslimi olmaksızın bu belgeyi vermiştir.  
369 Yılmaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara: Oluş Yayıncılık, Nisan 2007, s.512, 
Gürol ÜREL, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, İkinci Baskı, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Mart 
2007, s. 364. 
370 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 316. 
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işlenebilir. Suç belgenin düzenleyende kalan nüshası yanıltıcı olarak düzenlenerek 

işlenebileceği gibi, müşteriye verilen nüshası üzerinde de işlenebilir371.  

4.1.2.4. Suçun Manevi Unsuru 

Vergi Usul Kanunu’ndaki «yanıltıcı belge» tanımında, gerçekleşen bir işlem 

veya durumun belgede farklı miktar ve tutarlarda gösterilmesi söz konusudur. Bu 

durumda, gerek belgeyi düzenleyenin ve gerekse belgeyi kullananın, belgede gösterilen 

işlem veya durumun gerçeğe aykırı olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Satış 

belgelerinde satılan mal miktarının fazla, satış tutarının ise noksan gösterilmesi alıcı ve 

satıcı arasında bir anlaşmanın bulunmasını gerektirdiği halde; satış belgesinin müşteriye 

verilen örneği ile kayıtlara esas alınan örneğinin farklı düzenlenmesi çoğu zaman 

alıcının bilgisi dışında meydana gelmektedir. 

4.1.2.5. Suçlarda Birleşme  

Vergi Usul Kanunu’nun 359(a–2) maddesinde yanıltıcı belge düzenleme suçu, 

«defter kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler372 veya muhteviyatı itibariyle 

                                                
371 Yargıtay 11.C. D., 13.05.2003 tarih ve E: 2002/10989, K: 2003/2751 sayılı kararı “gerçek satışlardan dolayı 
düzenlediği faturaların müşteriye verdiği nüshalarında bedeli fazla, kendisinde kalan nüshalarında ise az göstermek 
suretiyle yanıltıcı faturalar düzenleyip vermekten ibaret olduğu kabul edilen eylemlerinin 213 Sayılı Kanunun değişik 
359 maddesinin (a–2) bendine uygun bulunduğu gözetilmeden faturaların sahte olarak düzenlendiğinin kabul edilerek 
aynı maddenin (b–1) bendinden mahkumiyet hükümleri kurulması Kanuna aykırıdır.” 
Yargıtay 11. C. D., 24.05.2001 tarih ve 4687/5577 sayılı kararı “Sanığın oluşa ve toplanan delillere uygun olarak 
kabul edilen alt ve üst nüshaları farklı yanıltıcı faturalar düzenlemek fiilinin 213 Sayılı Kanunun 359. maddesinin a-2 
bendinde yazılı suçu oluşturacağı gözetilmeden, uygulamada yanılgıya düşülerek aynı maddenin b-1 bendiyle hüküm 
kurulması sonucu cezanın fazla tayini, yasaya aykırıdır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e.,, s.324.) 
Yargıtay 11. C. D., 06.06.2001 tarih ve 4907/63527 sayılı kararı “Sanığın dosyadaki delillere uygun olarak gerçek 
satıştan dolayı düzenlediği faturanın müşteriye verdiği nüshasında bedeli fazla, kendisinde kalan nüshasında ise az 
göstermek suretiyle yanıltıcı faturalar düzenleyip vermekten ibaret olduğu kabul edilen eylemin 213 Sayılı Kanunun 
359/(a–2) bendine uygun bulunduğu gözetilmeden, faturanın sahte olarak düzenlendiği kabul edilerek aynı maddenin 
(b–)  bendinden mahkumiyet hükmü kurulması, yasaya aykırıdır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 324.) 
Yargıtay 11. C. D., 08.10.2001 tarih ve 8551/9092 sayılı kararı “Sanığın gerçek satışla ilgili müşterilerine verdiği 
suça konu faturaların alt ve üst nüshalarını bedel olarak farklı düzenlediği oluşa ve toplanan delillere uygun olarak 
kabul edilmesine ve bu şekilde düzenlenen faturaların, 4369 sayılı Kanunla değişik 213 Sayılı Kanunun 359. 
maddesinin a–2 bendinde tanımlanan “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerden sayılmasına göre; bu bend yerine 
sahte olduklarından bahisle mahkumiyet hükmü kurulması, yasaya aykırıdır.” (OK, GÜNDEL a.g.e.,  s. 324.)  
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 09.06.2000 tarih ve E: 2000/6, K: 2000/225 sayılı kararı “Alış 
faturalarının alt ve üst nüshalarının farklı miktarlar içermesi nedeniyle aradaki fark üzerinden yapılan cezalı 
tarhiyatın; fatura düzenleyicisi adına salınan vergi ve cezalar üzerinde uzlaştığı da göz önüne alınarak karar verilmesi 
gerekirken, davanın reddine hukuka uygunluk bulunmadığı” (Danıştay Dergisi, Sayı 105, s. 144.) 
372 TCK Madde 208’de “Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçu olarak düzenlenmiştir.  
Yargıtay 6. CD., 01.04.1992 tarih ve 2132/2803 sayılı kararı  “Sanığın bir defada birkaç senedi yırtma eyleminde 
TCY.nın 80. maddesi unsurlarının  bulunmadığı gözetilmeden aynı madde ile cezada artırma yapılması”  şeklinde 
olup, “her senet (belgenin) ayrı bir içeriği tespit ve ispat eden varakalar olmasına göre her ortadan kaldırmanın 
(yırtma) ayrı bir sonuç olduğu ve 80. maddenin uygulanmasında bir yanılgı olmadığı” ileri sürülmektedir. (ÇETİN, 
MALKOÇ, a.g.e., s. 409.) 
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yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar» şeklinde seçimlik hareketli 

suç olarak düzenlenmiştir. Bu durumda Vergi Usul Kanunu’nun 359(a–2) maddesinde 

belirtilen yanıltıcı belge düzenlemek, yanıltıcı belge kullanmak, defter, kayıt ve 

belgeleri gizlemek ya da defter, kayıt veya belgeleri tahrif etmek seçimlik hareketlerinin 

bir ya da bir kaçının veya hepsinin yapılması durumunda tek suç oluştuğu kabul 

edilmelidir373.  

4.2. Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Kullanma Suçları  

Vergi hukukunda «kullanma» suçunun oluşumu için sahte belge/yanıltıcı belge 

kullanımının vergi kaybına yol açıp açmadığına ve tarh dönemi içerisinde olup 

olmadığına bakılmaksızın soyut (varsayılan) vergi kaybı yeterli bulunmaktadır. Sahte 

belge/yanıltıcı belge kullanılması, vergi matrahının azalması (katma değer vergisi 

yönünden indirilecek vergi miktarının arttırılması) sonucunu doğuracağından vergi 

kaybı doğması olasılığı bulunmaktadır. Suçun işlendiği tarh döneminde zarar 

bildiriminde bulunulması durumunda, vergi kaybına yol açmayan ancak vergi 

matrahının azalması sonucunu doğuran sahte belge/yanıltıcı belge kullanımı izleyen tarh 

dönemlerinde zarar mahsubundan374 yararlanma olanağı yaratarak vergi kaybına yol 

açabilecek nitelikte olduğundan suç oluşmaktadır.  

Vergi hukukunda «sahte belgenin kullanılmasından» maksat, belgenin vergisel 

hukuki işlemlerin tesisinde dikkate alınmasıdır. Sahte belgenin vergisel hukuki 

işlemlerin tesisinde dikkate alınması,375 sahte belgenin, adına belge düzenlenen vergi 

yükümlüsü veya vergi sorumlusu tarafından hasılat, gider veya maliyet unsuru olarak 

kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle vergi matrahının tespitinde dikkate 

                                                
373 Aksi yönde Yargıtay 11. C.D., 15.01.2002 tarih ve 11302/71 sayılı kararı “İçeriği itibariyle yanıltıcı belge 
düzenlemek ve defter, kayıt ve belgeleri gizlemek fiilleri iki ayrı suçu oluşturduğu halde tek suç oluşturduğundan 
bahisle 213 sayılı Kanunun 359/a-2 madde ve bendinin bir kez uygulanması isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından 
bozulmamıştır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 329.) 
374 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların 
beyannamelerinde yer alan zararlar indirim konusu yapılır.  
375 Yargıtay 6.C.D., 15.02.1994 tarih ve 94/1010 sayılı kararı “sanığın; kendisini alacaklı, müştekiyi borçlu gösteren, 
tanzim tarihi bulunmadığından özel belge niteliğindeki 395 milyon liralık senedi, ödemesi için elden müştekiye 
götürüp, fotokopisini vermekten ibaret eyleminde, hukuki sonuç doğuracak bir kullanma söz konusu olmadığından 
suçun unsurları oluşmaz.” (Süleyman Ruhi AYDEMİR, “Evrakta Sahtekarlık Suçları (Yargıtay İçtihatları 
Doğrultusunda”, Mevzuat Dergisi, Yıl 6, Sayı 69, Eylül 2003, http://www.mevzuatdergisi.com/2003/09a/03.htm, 
Erişim:[07.04.2009]) 
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alınmasıdır376. Kanuni defter tutmak zorunda olmayan vergi yükümlüleri açısından 

kullanma, sahte belgenin doğrudan vergi matrahının tespitinde dikkate alınmasıdır.  

Kullanmanın «kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle vergi matrahının 

tespitinde dikkate alınması» şeklindeki tanımı uyarınca sahte özel belgenin, 

kullanılmadan önce arama üzerine ele geçirilmesi durumunda suç oluşmaz. 

Vergilendirme dönemi henüz kapanmadan ihbar veya arama üzerine sahte belgenin ele 

geçirilmesi durumunda, sahte belge alınmış ancak henüz defter kayıtlarına intikal 

ettirilerek kullanılmamışsa «sahte belge bulundurmak» suç olarak düzenlenmediğinden 

suç oluşmayacaktır377. 

Kullanmanın «kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle vergi matrahının 

tespitinde dikkate alınması» şeklindeki tanımı, sahte belgenin kanuni defterlere 

işlenmemesi ancak vergi beyannamesinde gösterilmek suretiyle vergi matrahının 

tespitinde dikkate alınması durumunu kavramamaktadır. Kullanma, yapılan sahtecilikle 

amaçlanan haksız çıkara ulaşmak için zorunlu faaliyetlerin bütününü kapsar. Sahte 

belgenin vergi yükümlüsünün kanuni defterlerine işlenmesi, amaçlanan haksız çıkara 

ulaşılmasını sağlamayacağından kullanma gerçekleşmiş sayılmaz. Kullanmanın 

gerçekleşmesi için, sahte belgenin kanuni defterlere işlenmesi ve vergi beyannamesinde 

                                                
376 Yargıtay 11.C. D., 14.9.2004 tarih ve E: 2003/8071, K: 2004/6443 sayılı kararı “Davaya konu sahte olduğu ileri 
sürülen faturayı anılan şirketin kayıtlarına intikal ettirerek kullanmak suretiyle vergi ziyaı doğup doğmadığı 
araştırılıp, düzenlenmiş olması halinde vergi inceleme raporu ve eklerinin onaylı örnekleri de getirtilerek sonucuna 
göre sanığın hukuki durumunun tayini gerekir.”  (Yargıtay Kararları Dergisi, Nisan 2005) 
377 Yargıtay 9.C. D., 21.9.1990 tarih ve E: 1990/1894, K: 1990/2905 sayılı kararı “…vergi inceleme ve kaçakçılık 
suçu raporlarında sanığın yetkilisi olduğu şirketin 1985 takvim yılı defter ve belgelerinin M.B.A.’nın şirkete naylon 
fatura verdiğinin öğrenilmesi nedeniyle incelendiği ancak M.B.A.’dan temin ettikleri faturaları yasal defterlerine 
işlemedikleri fakat müstahsilden satın aldıkları pamuklara ait stopajları yatırmamak için satışları ters kayıtla iptal 
ederek kurumlar vergisi ziyaına sebebiyet verdikleri görülmüş olmasına nazaran, işlemleri davaya konu olan şirketin 
1985 takvim yılı defter ve belgeleri celbedilip muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlenmiş vesikaları bilerek 
kullanmak veya vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarını tahrif etmek veya defterlerde 
mevhum adlara hesap açmak veyahut her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet 
verip vermediği konusunda alınacak rapor sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayini gerektiğinin 
düşünülmemesi” (GÜNDEL, a.g.e., s. 30–31.) “Söz konusu kararda ihbar üzerine sahte fatura aldığı öğrenilen şirket 
kayıtları incelendiğinde faturanın defter kayıtlarına işlenmediği yani kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda 
sahte fatura kullanma suçu oluşmamıştır. Şirket sahte faturaları defter kayıtlarına gider olarak intikal ettirmek yerine 
satışları ters kayıtla iptal ederek gerçekleştirmek istediği sonuca ulaşmıştır. Sahte fatura kullanmak VUK 359-b 
uyarınca üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasını gerektirirken muhasebe hilesi yapmak 359-a/1 uyarınca bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası gerektirmektedir.” 
Yargıtay 6. C. D., 19.09.1989 tarih ve 5802/7094 sayılı kararı “Gerçek olmayan sahte faturaların defter ve kayıtlara 
geçirilmelerinin de kullanma sayılacağı nazara alınarak vergi ve muhasebe konularında uzman bilirkişiler marifetiyle 
inceleme yaptırılmak suretiyle delillerin birlikte değerlendirilerek, eylemlerinin TCK.345. maddesindeki veya vergi 
mevzuatında düzenlenen başka bir suçu oluşturup oluşturmayacağının araştırılıp tartışılmaması” (ÇETİN, MALKOÇ, 
a.g.e., s. 368.) 
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gösterilmesi şartının birlikte aranılması gerekmektedir378. Sahte belgenin kanuni 

defterlere işlenmesi ancak belgenin sahteliğinin sonradan anlaşılması üzerine kayıtlarda 

düzeltme yapılarak vergi beyannamesinde gösterilmemesi durumunda, sahte belgenin 

bilerek kullanılmamış olması nedeniyle suçun manevi unsuru oluşmadığından suç 

sayılmayacaktır. Buna karşılık, sahte belgenin defter kayıtlarına intikal ettirilerek 

bilerek kullanılmış olması ancak vergi beyannamesinde gösterilmemesi durumunda, 

kasıt unsuru gerçekleşmiş olsa bile vergi beyannamesi verilmeden «pişmanlık 

duyulduğunun» ve durumun düzeltildiğinin379 kabul edilmesi gerekeceğinden suç 

oluşmayacaktır.  

Kullanmanın «kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle vergi matrahının 

tespitinde dikkate alınması» olarak kabulü, sahte belge kullanılarak haksız çıkar elde 

edilen durumları suç olmaktan çıkarmaktadır. Kullanmanın gerçekte olmayan bir 

belgenin veya öngörülen yasal şekle uygun düzenlenmeyen bir belgenin kanuni 

defterlere işlenerek ya da işlenmeden vergi beyannamesinde gösterilmesi şeklinde 

gerçekleşmesinin «sahte belge kullanmak suçu» olarak değil, Türk Ceza Kanunu’nun 

158. maddesinin (e) bendi380 kapsamında «dolandırıcılık» suçunun oluşup oluşmadığı 

yönünden tartışılması gerektiği kabul edilmektedir.   

4.2.1. Sahte Belge Kullanma Suçu 

Vergi Usul Kanunu’nun 359(b) maddesinde «…düzenleyenler veya bu 

belgeleri kullananlar» ibaresi kullanılarak sahte belge düzenleyenler ile sahte belge 

kullananlar eşdeğer tutulmuş ve aynı sürede hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Sahte 

belge düzenleme ile sahte belge kullanma aynı suçun değişik iki yönüdür. Sahte belge 

düzenlemek ve kullanmak birbirine bağlı, birbirinin sonucu olan suçlardır. «Sahte belge 

                                                
378 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 255. 
379 ÖZBALCI, a.g.e., s. 961.  
380 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 503. madde Dolandırıcılık: “Bir kişiyi kandırabilecek nitelikte hile ve desiseler 
yaparak hataya düşürüp onun ve başkasının zararına, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak ve 
mağdurda esasen var olan hatadan, hile ve desise kullanmak suretiyle yararlanmak” ve Madde 504/7 Nitelikli 
dolandırıcılık: “Kamu kurum ve kuruluşlarının veya kamu yararına çalışan hayır kuruluşlarının zararına olarak 
işlenmesi” şeklindedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 157 Dolandırıcılık: Hileli davranışlarıyla bir kimseyi 
aldatıp onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla 
kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası verilir. Madde 158/e Nitelikli dolandırıcılık “Kamu kurum ve 
kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası 
(adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz) verilir.” 
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düzenlenerek» başkalarının vergi kaçırmasına neden olunmakta381 ve sahte belgeden 

gerçekte çıkar sağlayanlar sahte belgeyi düzenleyenler değil, sahte belgeyi kullananlar 

olmaktadır. Sahte belge düzenleyenler belli bir oranda komisyon aldıkları halde, 

kullananlar daha büyük çıkarlar sağlamaktadırlar. Bu itibarla, sahte belge kullanma suçu 

daha ağır bir vergi kaybına yol açmaktadır382. 

4.2.1.1. Suçun Konusu 

Türk Ceza Kanunu’ndan farklı olarak Vergi Usul Kanunu’nda sahte belge 

düzenleme suçunda «kullanma» unsuru aranılmamıştır. Bu itibarla, sahte belgenin 

düzenlenmesiyle suç oluşacağından ve sahte belge düzenleme veya sahte belge 

kullanma aynı bentte düzenlenerek aynı ceza ile cezalandırılmış olduğundan sahte 

belgenin bizzat düzenleyen tarafından kullanılması ayrı bir suç oluşturmaz.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin (b) bendinde yer alan «sahte 

belge kullanma»383 esasen bir başkası tarafından sahte olarak düzenlenmiş bir belgeyi 

bilerek kullanmayı gerektirir. Sahte belge kullanma suçunun ön koşulu, kullanılan sahte 

belgenin oluşturulması aşamasıdır. Birinci durumda sahte belgeyi kullanan, kullanılan 

belgenin sahte olarak oluşturulması aşamasına katılmış384 ve sahte belgenin 

düzenlenmesinde suç ortağı haline gelmiştir. İkinci durumda ise sahte belgeyi kullanan, 

başkaları tarafından sahte olarak oluşturulan belgeyi kullanmıştır. Bu durumda, sahte 

belge kullananın belgenin gerçeği yansıtmadığını ve belgede gerçeğin çarpıtıldığını 

bilerek belgeyi kullanmış olması gerekmektedir.  

                                                
381 T.C. Maliye Bakanlığı, Bir Reformun Anatomisi, Vergi Reformu Nasıl Gerçekleşti?, Ankara, 1998, s.87. 
“Vergi suçunda korunan yarar her zaman hazine menfaati ve bunun üzerinden kamu yararıdır. Siz eğer sahte belge 
düzenlerseniz, herhangi bir faaliyette bulunmadan belge verirseniz, böylece başkalarının vergi kaçırmasına neden 
olursanız, bu fiilleriniz tespit edildiği anda hapis cezası ile cezalandırılacaksınız.” ... “Naylon fatura düzenliyorsa, 
sahte belge düzenliyorsa, mefhum adlara hiç yapılmamış faaliyetler nedeniyle sahte belgeler düzenleyerek 
başkalarının vergi kaçırmasına neden oluyorsa hepsi aynı kefededir; ancak, onun dışında ekonomik olarak vergi 
ziyaına neden olanlar, farklı kefededirler; suçun ekonomik ağırlıklarına göre değişik olaylarla karşı karşıya 
kalmaktadırlar.” 
382 Bekir BAYKARA, “Vergi Barışı Kanununun 14. Maddesinin Anayasal Durumu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 
261, Mayıs 2003, s.4–11. 
383 Bkz., DONAY, a.g.e., s. 148–149. “Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) bendindeki “Belgeleri yok etme 
suçunun” belgeyi yırtmak şeklinde değil de belgenin bir yerde saklanması şeklinde işlenmesi ve saklanan söz konusu 
belgenin üçüncü bir şahıs tarafından bulunarak kullanılması durumunda “yanıltıcı belge kullanmak suçu” oluşacağı; 
zira “sahte belge kullanmak suçunda” kullanmanın esasen kendisinin sahte olarak düzenlediği belgeyi kullanması 
halinde oluşacağı, kullanmanın cezasının ağırlığının da buna dayandığı, failin bu eylemdeki ahlaki bozukluğunun 
hem sahte bir belge düzenlemekte hem de bunu kullanmakta olduğundan daha fazla olduğu”  
384 Yargıtay 11.C. D., 13.02.2002 tarih ve 575/1243 sayılı kararı “suça konu faturaların gerçek bir mal alımına 
dayanmadığı ve belgesiz yapılan satın almanın, bir başka mükellefin faturası ile belgelendirilmesi halinde düzenleyip 
verenle, gerçek bir alım satım olmadığından sahte olarak kabulü gerektiği...” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 305.) 
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Sahte belgenin taraflarının belge düzenlenmesine dayanak olan işlemin 

gerçekleşmediğini bilmemeleri düşünülemeyeceğinden, sahte belge düzenlemek veya 

sahte belge kullanmak suçunda belgenin tarafları açısından «aldatma yeteneği» 

aranmayacaktır385. Vergi idaresince belgenin sahte olduğu ancak araştırma ve inceleme 

sonucunda tespit edilebildiğinden, vergi idaresi açısından belgenin «aldatma yeteneği» 

bulunmaktadır. 

4.2.1.2. Suçun Faili 

Sahte belge kullanma suçunda «kullanma» ancak vergi yükümlüsü, vergi 

sorumlusu ya da kanuni temsilci, muhasebe elemanı ve diğer personel tarafından 

gerçekleştirilebileceği için suçun faili herkes olamaz. Suçun faili sahte belgeleri 

kullanan vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da kanuni temsilci, muhasebe elemanı ve 

diğer personeldir. 

Suçun işlenmesine yönelik olarak daha önceden var olan kararı kuvvetlendiren 

kişi suça katılan olacaktır. Suça karar vermiş bir kimsenin bu kararının pekiştirilmesi 

söz konusudur. Suçun işlenmesi konusunda kişinin zaten var olan düşüncesini 

kuvvetlendirmektedir. Sahte belge kullanmak düşüncesinde olan bir kişiye nasıl sahte 

belge/yanıltıcı belge düzenleneceğini göstermek ve bu şekilde verginin daha az 

ödenmesi ya da hiç ödenmemesi amacına ulaşılacağını söylemek suç işleme kararını 

kuvvetlendirmektir.  

4.2.1.3. Suçun Maddi Unsuru  

Türk Ceza Kanunu’nda sahte özel belgenin nerede, ne zaman ve ne şekilde 

kullanıldığının araştırılması, belgenin kullanılmasıyla ortaya çıkan sonuç bakımından 

önemlidir. Suçun oluşumu açısından, belgenin hukuki sonuç doğuracak şekilde 

kullanılması gerekmektedir.  

Vergi Usul Kanunu’nda sahte belge düzenlenmesi suçunda «kullanma» şartı 

aranılmamış başkası tarafından düzenlenen sahte belgenin kullanılması ayrı ve bağımsız 

bir suç olarak tanımlanmıştır. Başkası tarafından düzenlenen sahte belgenin 

                                                
385 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 223–224. 
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kullanılması, vergi yükümlüsü tarafından tutulması zorunlu defterlerde ve kayıtlarda 

gösterilmiş olması ya da belgenin kullanılmasından çıkar sağlanması ve fiilen 

yararlanılması şeklinde düşünülmelidir386. Kullanma kavramı yararlananı da kapsayacak 

şekilde yorumlandığı takdirde, paravan şirket kanalıyla satış yapanın katılma iradesinin 

kanıtlanmasına gerek olmaksızın cezalandırılması mümkün olur387.  

4.2.1.4. Suçun Manevi Unsuru 

Sahte belge kullanma suçu, manevi unsuru «kasıt» olan suç türüdür388. Kasıt 

genel kasıttır389 yani failin belgenin sahte olduğunu ve bu mahiyetteki bir belgeyi 

kullandığını bilmesi ve istemesi yeterlidir390.  

Türk Ceza Kanunu’nun «Özel Kanunlarla İlişki» başlıklı 5. maddesinde “Bu 

Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar 

hakkında da uygulanır.” hükmü uyarınca ceza hükümleri içeren özel bir kanun 

niteliğindeki Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan sahte belge kullanma suçunda «kasıt» 

unsurunun aranması gerekmektedir391. Vergi Usul Kanunu’nda sahte belge kullanma 

suçunun tanımında «kasıt», suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek 

                                                
386 Danıştay Dördüncü Dairesi, 27.11.1991 tarih ve E:1988/4197, K: 1991/3810 sayılı kararı “Davacı bu hükme göre 
cezalandırılan kişinin fiiline, sahte fatura düzenleyip vermek suretiyle iştirak ettiğinden bahisle cezaya muhatap 
tutulmaktadır. Oysa vergi ziyaına yol açan fiil, sahte olduğunu bilerek bir fatura muhteviyatının sonuç hesaplarını 
etkileyecek biçimde kayıtlara geçirilmesi suretiyle beyanın buna göre yapılarak verginin eksik tahakkukuna neden 
olmaktır. Vergi ziyaına yol açan bu fiilin davacıyla birlikte ve doğrudan doğruya davacının fiiliyle gerçekleştirildiğini 
söylemek mümkün değildir.  
 Davacıya isnat edilen fiil vergi ziyaına yol açan eylemden önce, gerçeğe aykırı şekilde fatura 
düzenlenmesiyle gerçekleşmiş ve tamamlanmış bulunmaktadır. Tek başına suç teşkil eden bu fiil kanunda ayrıca tarif 
edilerek unsurları belirtilmiş ve cezası tayin edilmiştir.” (Mehmet KAYHAN, Açıklamalı ve En Son İçtihatlı, Vergi 
Usul Kanunu’nda Kaçakçılık,  Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayın ve Matbaacılık Ticaret İşletmesi, Ağustos 2008, 
s.95, Danıştay Dergisi, Sayı 87.) 
387 HIZLI, a.g.e., s.123, Dipnot 240. “Paravan şirketler kanalıyla yapılan satışlarda sahte veya yanıltıcı belgeyi 
düzenleyen paravan şirkettir. Bu şirket tarafından alıcı adına düzenlenen fatura alıcının defterlerine kaydedilmekte ve 
kullanılmaktadır-birçok durumda alıcının bunda maddi çıkarı da bulunmaz- buna karşılık satışı paravan şirketler 
kanalıyla yapan firma, sahte vesika düzenlenmesinden gerçekte yararlanandır.” 
“388Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 05.03.2002 tarih ve 11- 28/179 sayılı kararında yapılan açıklamalardan, 
Yargıtay’ın da aynı görüşte olduğu anlaşılmaktadır. Anılan kararda, Kanunun aynı hükmünün bir yıl içinde birden 
çok kez ihlal edilmesi sebebiyle teselsül eden suçun cezasının TCK.nun 29’uncu maddesi uyarınca artırılarak 
uygulanmasında, kastın yoğunluğunun ve failin amacının nazara alınacağı belirtilmektedir. Böylece, dolaylı da olsa, 
Genel Kurul, VUK’ nun 359’uncu maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun, manevi unsuru  “kasıt” olan suç türü 
olduğunu kabul etmiş olmaktadır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e,, s. 312.) 
389 SABAN, a.g.e., s.256. 
390 Yargıtay 11.C.D., 30.5.2001 tarih ve E:2001/4804, K:2001/5957 sayılı kararı “....sahte olarak bastırılmış 
faturaların düzenlenerek verildiği keyfiyetini bilmemesinin mümkün olmadığı, bu yöndeki savunmasının, şirketteki 
ortaklık ve müdürlük sıfatları ve iş yaşamının olağan işleyiş ve koşullarına uygun düşmemesi nedenleriyle...” 
(Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, Şubat 2002, s.324- 325.) 
391 Tunay BAKIR, “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 
2004, Sayı 7, s. 129. 
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gerçekleştirilmesi olduğundan mükerrer kullanımın önlenmesi amacına yönelik olarak 

«bilerek» sözcüğüne yer verilmemiştir392. Türk Ceza Kanunu’nun 5. maddesinin ceza 

hükümleri içeren özel kanunlara atıfta bulunması, Vergi Usul Kanunu’nda özel olarak 

düzenlenmemiş olması durumunda, genel ceza kanunun suçların unsurları, suça etki 

eden hallere ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerinin uygulanacağının açık bir 

belirtisidir393.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasında sahte belge gerçek 

bir işlem olmaksızın düzenlenen belge olarak tanımlanmış olup, gerçekte mal veya 

hizmet alım-satımının gerçekleştirilmediğinin bilinmemesi düşünülemeyeceğinden 

sahte belge kullanılması suçunun kasıt394 olmaksızın işlenmesi mümkün olmayacaktır. 

Sahte belge kullanma suçunun oluşumu için, sadece sahte belgenin kullanılmış olması 

yeterli değildir. Sahte belge kullanmanın suç olarak nitelendirilebilmesi, kast unsurunun 

varlığına bağlanmaktadır. Bir başka ifade ile, sahte belge kullanma fiilinden dolayı suç 

isnat edilebilmesi için, bu belgenin sahte olduğunun bilinerek tutulması zorunlu 

defterlerde ve kayıtlarda gösterilmiş olması şarttır. Aksi takdirde, suçun manevi unsuru 

eksik kalacağından sahte belge kullanma suçu oluşmayacaktır395. Sahte belgenin 

kullanılması suçunun oluşumunda, sahte belge kullanımının bilerek396 ve istenerek 

gerçekleştirildiğinin araştırılması ve kanıtlanması gerekmektedir.  

                                                
392 Turgut CANDAN, “Danıştay’ın Vergi Suçu Algılaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, s. 64. 
393 DONAY, a.g.e., s.54. 
394 Bumin DOĞRUSÖZ, “Naylon Fatura Olgusu ve Genel Tebliğ Düzenlemesi”, Dünya Gazetesi, 20.06.2002, 
http://www.dunyagazetesi.com.tr/haberArsiv.asp?id=83282, Erişim: [20.05.2009], “Kastın vergi ziyaı yaratma kastı 
olması gerekmektedir. İnceleme elemanı, sahte fatura kullanımında vergi ziyaını arayacak mıdır? Örneğin, bir 
mükellef, aldığı bir sahte faturayı önce defterine kaydetse ve fakat beyannamesini verirken fatura tutarını matrahın 
hesabında nazara almasa (kanunen kabul edilmeyen gider olarak beyan etse) suç işlenmiş olacak mıdır? Bu sorunun 
yanıtı, kanun metnine göre verilecek olursa, suç tekemmül etmiş olacaktır. Ancak Hazinenin vergi ziyaının olmadığı 
yerde vergi suçu ihdasının, izah edilebilir bir yanı kanımca yoktur.” 
395 T.C. Maliye Bakanlığı, Bir Reformun Anatomisi, Vergi Reformu Nasıl Gerçekleşti?, Ankara, 1998, s.90 
“Hürriyeti bağlayıcı cezaları gerektiren suçlar açısından “bilerek kullanma” ibaresi zaten suçun tanımında vardır. 
Yani olmayan bir faaliyeti sanki olmuş gibi göstererek belge düzenleyenler ve onu kullananlar, hapis cezası ile 
cezalandırılmaktadır. Olmayan bir faaliyetle ilgili belge alan insan, zaten onu biliyor demektir. Bu zaten suçun 
tanımında vardır. Dolayısıyla bu tanım kapsamında işlenen faaliyetler nedeniyle, artık bunların topluma karşı 
işlenmiş suçlar olduğunu kabul etmek ve bunları, gerçekten caydırıcı niteliği olan hapis cezalarıyla cezalandırmaktan 
başka çaremiz yoktur.”  
396 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 15.03.2002 tarih ve E: 2002/7, K:2002/106 sayılı kararı “Faturayı 
verenin emtiayı aldığı kişiden farklı olduğunu söyleyen mükellefin gerçeğe aykırı faturayı bilerek kullandığının 
kabulü gerekir.”  
Danıştay 7. Dairesi, 05.11.2001 tarih ve E: 2000/7728, K:2001/3406 sayılı kararı “ Yasal defterlerindeki kayıtları ve 
bu defterlerin dayanağı olan faturaların büyük bir kısmının sahte olması, mükellefin vergi dairesinden kaçırmak 
istediği kimi işlemlerinin olduğunun göstergesidir.”  
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4.2.1.5. Suçlarda Birleşme 

Vergilendirme dönemi içinde Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) 

bendinde belirtilen sahte belge kullanmak, sahte belge düzenlemek, defter, kayıt ve 

belgeleri yok etmek ve defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak 

veya hiç yaprak koymamak gibi seçimlik hareketlerin bir kaçının veya hepsinin 

yapılması suçun birden çok sayıda olduğunu göstermez. Bu durumda, tek suç oluştuğu 

kabul edilmelidir. 

Kurumlar ve Gelir Vergisi açısından «izleyen hesap dönemi/takvim yılında» ve 

Katma Değer Vergisi açısından her «hesap dönemi/takvim yılı içerisinde» «izleyen 

vergilendirme dönemlerinde» zincirleme suç oluşacağı kabul edilmektedir397. 

4.2.2. Yanıltıcı Belge Kullanma 

4.2.2.1. Suçun Konusu 

Yanıltıcı belge kullanma suçu, mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek 

olduğu ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen, belge 

düzenlemesi gereken kişi yerine başka kişi tarafından düzenlenen veya adına belge 

                                                                                                                                          
Yargıtay 11. C. D., 13.02.2002 tarih ve 10993/1219 sayılı kararı “Sanığın…ve …’den emtia alışı yaptığı halde 
faturaların, mükellefiyet kayıtları bulunmayan …, … ve…’ya ait olduğu, bunların alım ve ait olduğu takvim yılı 
geçtikten sonra gecikmeli olarak alındığı ve gelir vergisi beyannamesinde gider gösterilerek matrahın düşürüldüğü, 
böylece vergi ziyaına sebebiyet verildiği, bu oluş içinde faturaların sahteliklerinin bilinerek alınıp kullanıldıklarının 
kabulü gerektiği...” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 304–305.) 
Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, 17.03.1986 tarih ve E: 1985/9–462, K: 1986/125 sayılı kararı “Vergi ziyaına 
sebebiyet verecek biçimde tahrif edilmiş veya sahte olarak düzenlenmiş birçok belgeyi kullanan kişinin bu belgelerin 
niteliğini bildiği kabul edilir.”  
Yargıtay 11. C. D., 22.11.2001 tarih ve 10027/10772 sayılı kararı  “Mahkemece deliller yeterli görülüp, suça konu 
faturaların sahte oldukları dosya içeriğine uygun olarak kabul edildiği, mevcut bilgi ve belgelerden motorin alımının 
bir başka mükellefin gerçekte yapılmayan satıştan dolayı düzenlenen sahte faturalarıyla belgelendirildiği, esasında 
alımın başka mükellefin faturasıyla düzenlenmesi halinde de bu faturaların sahte olduğunun kabulü gerektiği, 
faturaların gerçek alıma dayanmadığı ve sahteliğini bilen sanığın bu faturaları bilmeden kullandığını kabul etmenin 
imkansız olduğu ve suçun kasıt unsuru itibariyle de oluştuğu gözetilmeden, suç çokluğu da araştırılıp sonucuna göre 
mahkumiyet yerine yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 299.) ( 
Aynı yönde Yargıtay 11. C.D., 25.06.2001 tarih ve 6751/7213 sayılı kararı s. 285, Yargıtay 11. C.D., 13.06.2001 
tarih ve 6053/6820 sayılı kararı OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 280.) 
397 Yargıtay 11. C.D., 20.12.2005 tarih ve E:2003/14269, K: 2007/14079 sayılı kararı “Sanığın 1997 ve 1998 
yıllarında 59 adet sahte fatura kesmesi halinde, iki ayrı vergi takvim dönemine giren eylemlerde müteselsil suç 
oluşmaz. Müteselsil suç oluşması için aynı takvim yılı içinde suçun işlenmesi gerekir.” 
Yargıtay 11.C.D., 06.11.2003 tarih ve E: 8245, K: 7824 sayılı kararı “ Her takvim yılında birden fazla dönemlerde, 
değişik kişi ve kuruluşlara vaki sahte faturalar düzenleme nedeniyle teselsül eden suçlarda TCK. 80. maddesinin 
uygulanmaması ve sanığın sabıka kaydındaki cezanın infaz tarihinin araştırılmaması isabetsizlikleri temyiz 
olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.”  
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düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenen398 belgelerin kullanılması 

olarak kabul edilmektedir.   

4.2.2.2. Suçun Faili 

Yanıltıcı belge kullanma suçunda «kullanma» ancak vergi yükümlüsü, vergi 

sorumlusu ya da kanuni temsilci, muhasebe elemanı ve diğer personel tarafından 

gerçekleştirilebileceği için suçun faili herkes olamaz. Suçun faili yanıltıcı belgeleri 

kullanan vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da kanuni temsilci, muhasebe elemanı ve 

diğer personeldir. 

4.2.2.3. Suçun Maddi Unsuru 

Yanıltıcı belge kullanma suçu gerçek bir işlemi gerçeğe aykırı şekilde 

yansıtacak şekilde399 düzenlenmiş belgeyi kullanmak veya gerçeğe uygun olarak 

düzenlenmiş bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek400 suretiyle kullanmak 

şeklinde seçimlik hareketle işlenebilir. Kullanma, belgenin defter kayıtlarına intikal 

ettirilmesidir.  

Yanıltıcı belgede aldatma yeteneği ancak gerçekleşen işleme ilişkin olarak 

belge düzenlemesi gereken kişinin (belgeyi verenin kasıtlı olarak) kendi belgesi yerine 

başka kişinin veya belge düzenleme yetkisi bulunmayanların belgesini vermesi ve 

kullananın bu durumu bilmesinin düşünülemeyeceği istisnai durumlarda söz konusu 

olacaktır. 

                                                
398 Belgeyi düzenleyen açısından sahte belge olarak kabul edilecektir. 
399 Yargıtay 11. C.D., 05.04.2001 tarih ve 2209/2975 sayılı kararı “Sanığın gerçek satışla ilgili müşterilerine verdiği 
suça konu faturaların alt ve üst nüshalarını miktar ve bedel olarak farklı düzenlediği oluşa uygun olarak kabul 
edilmesine ve bu şekilde düzenlenen faturaların  4369 sayılı Kanunla değişik 213 sayılı Yasanın 359.madesinin a-2 
bendinde tanımlanan “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler” den sayılmasına göre; bu bent yerine sahte 
olduklarından bahisle b-1 bendi uyarınca mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 
323.) 
400 Yargıtay 11. C.D., 12.01.2002 tarih ve 11356/317 sayılı kararı “İki adet mal alış faturasının miktar ve tutarlarında 
tahrifat yapan sanığın eyleminin 4369 sayılı Yasanın 14. maddesiyle değişik 213 sayılı Yasanın 359/a-2 maddesinde 
öngörülen “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak” suçunu oluşturduğu gözetilmeden sahte belge 
düzenlemek ve kullanmak suçuyla ilgili 359/b-1 maddesiyle hüküm kurulması yasaya aykırıdır.” (OK, GÜNDEL, 
a.g.e., s. 329.) 
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4.2.2.4. Suçun Manevi Unsuru 

Yanıltıcı belge tanımında, gerçekleşen bir işlem veya durumun belgede farklı 

miktar ve tutarlarda gösterilmesi söz konusudur. Vergi kanunları uyarınca belgeyle 

kanıtlanması istenen vergiyi doğuran olayın doğru ve gerçek olması aranmaktadır. 

Kanıtlanması gereken olgunun gerçek olması zorunlu bulunmaktadır. Kanıtlanması 

istenen olay gerçekleşmiş olmakla birlikte belgenin yanıltıcı olarak oluşturulması 

durumunda yanıltıcı belge düzenleme söz konusu olacaktır. Bu durumda, yanıltıcı 

belgeyi kullananın gerçekleşen işlemin belgede gösterilişini, gerçekleşen işlem ile 

belgeye yansıtılan işlemin farklı olup olmadığını bilmesi gerekir.  

Yanıltıcı belgenin bilmeden kullanılmasında aldatıcılık yeteneği aranır. İlk 

bakışta gerçek olmadığı anlaşılan belge, yanıltıcı belge sayılmaz401. Yanıltıcı belgenin 

bilmeden kullanıldığından söz edebilmek için, düzenlenen belgenin gerçek bir belge 

olduğu konusunda kişiyi yanıltıcı nitelikte olması gerekir402. Başka bir deyişle, 

yanıltıcılığın beş duyuyla anlaşılabilir olmaması gerekir. Özel bir incelemeye tâbi 

tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belge, yanıltıcı belge olarak kabul 

edilmektedir.  

4.2.2.5. Suçlarda Birleşme  

Yanıltıcı belge kullanma suçu, Vergi Usul Kanunu’nun 359(a–2) maddesinde 

«defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler403 veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar» şeklinde seçimlik hareketli 

suç olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, yanıltıcı belge kullanmak fiilinin defter, kayıt 

                                                
401 HIZLI, a.g.e., s.122. 
402 Yargıtay 11. C. D., "Dosyada toplanan delillere uygun olarak; sanık tarafından KDV indiriminde kullanılan üç 
adet gerçek mal alımına dayanmayan faturanın sahteliği kabul edilmiş olmasına ve mal alışının gerçek olmadığını 
bilen sanığın faturaların sahte olduklarını bilmemesinin mümkün olmamasına göre, mahkumiyeti yerine bilirkişinin 
faturaların sahteliğinin bilinmediğine ilişkin isabetsiz raporu esas alınarak beraate karar verilmesi yasaya aykırıdır."  
Yargıtay 11.C.D., 08.10.2001 tarih ve 8685-9038 sayılı kararı “…Kabule göre de, gerçek satın almanın, bir başka 
mükellefin faturalarıyla belgelenmesi halinde bu belgelerin, düzenleyip verenle gerçek bir alım satım olmadığından 
sahte olarak kabulü gerektiği, suça konu faturaların da sahte belge düzenlediği tespit edilen Güney İplik A.Ş.den bu 
şekilde alındığı anlaşılmasına rağmen sahte yerine yanıltıcı olarak nitelendirilmeleri ve cezanın 213 Sayılı Yasanın 
359. maddesinin b-1 bendi yerine a-2 bendi ile belirlenmesi yasaya aykırıdır.” 
403 TCK Madde 208’de “Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçu olarak düzenlenmiştir.  
Yargıtay 6. C.D., 01.04.1992 tarih ve 2132/2803 sayılı kararı  “Sanığın bir defada birkaç senedi yırtma eyleminde 
TCY.nın 80. maddesi unsurlarının  bulunmadığı gözetilmeden aynı madde ile cezada artırma yapılması”  yönünde 
olup, “her senet (belgenin) ayrı bir içeriği tespit ve ispat eden varakalar olmasına göre her ortadan kaldırmanın 
(yırtma) ayrı bir sonuç olduğu ve 80. maddenin uygulanmasında bir yanılgı olmadığı” ileri sürülmektedir. (ÇETİN, 
MALKOÇ, a.g.e., s. 409.) 
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ve belgeleri gizlemek fiili ile ya da defter, kayıt veya belgeleri tahrif etmek fiiliyle 

birlikte işlenmesi durumunda tek suç oluştuğu kabul edilmelidir404. 

4.2.3. Yetkisiz Basılmış Belgeyi Kullanma 

4.2.3.1.Suçun Konusu 

Vergi Usul Kanunu’nun 359(c). maddesinde, Maliye Bakanlığı ile anlaşması 

olmadığı halde basılan belgelerin «bilerek» kullanılması suç olarak405  tanımlanmış ve 

iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlamıştır406.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359(c). maddesinde tanımlanan «yetkisiz basılmış 

belgeyi kullanma» suçunda «bilerek» ibaresi kullanılmak suretiyle suçun oluşabilmesi 

belgenin «bilerek kullanılması» şartına bağlanmıştır. Belgenin «aldatma yeteneği» 

belgeyi kullananlar açısından önem taşımaktadır. Belgenin yetkisiz basılmış olduğunun 

bilinemeyebileceği düşünülerek suçun oluşumu açısından «bilerek» kullanılma şartı 

aranmıştır.  

4.2.3.2. Suçun Faili  

Suçun faili yetkisiz veya izinsiz basılmış belgeyi bilerek kullanandır. 

«Kullanma» ancak vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da kanuni temsilci, muhasebe 

elemanı ve diğer personel tarafından gerçekleştirilebileceği için suçun faili herkes 

olamaz. Suçun faili yetkisiz basılmış belgeleri kullanan vergi yükümlüsü, vergi 

sorumlusu ya da kanuni temsilci, muhasebe elemanı ve diğer personeldir. 

                                                
404 Aksi yönde Yargıtay 11. C.D., 15.01.2002 tarih ve 11302/71 sayılı kararı  “İçeriği itibariyle yanıltıcı belge 
düzenlemek ve defter, kayıt ve belgeleri gizlemek fiilleri iki ayrı suçu oluşturduğu halde tek suç oluşturduğundan 
bahisle 213 sayılı Kanunun 359/a-2 madde ve bendinin bir kez uygulanması isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından 
bozulmamıştır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 329.) 
405Cahit YERCİ, “5728 Sayılı Kanunla VUK'ta Yapılan Değişiklikler Üzerine Değerlendirmeler ve Eleştiriler”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı 236, Mayıs 2008, s.32. “Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunanlar tarafından basılabilecek 
olmakla birlikte, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basılan belgeleri bilerek kullanmış olanların hapis cezası ile 
cezalandırılması amaçlanmıştır. Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunanlarca basılması gereken, ancak Bakanlık ile 
anlaşması olmayanlarca basılan belgelerin bilerek kullanılması için hapis cezası uygulamak, Vergi Usul Kanunu’nun 
359 (c). maddesinde bu yönde bir yazım gerçekleşmemiş olması nedeniyle kuşkuludur. Vergi Usul Kanunu’nun 359 
(c). maddesinin hükme alınış biçiminden “Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunanların basabileceği belgelerin 
«bilerek» kullanılmasının” suç olarak tanımlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun anlamsız olduğu ve bu suçu 
işleyenler için ceza uygulanamayacağı ortadadır.” 
406 Danıştay 9. Dairesi, 16.01.2002 tarih ve E:2001/4659, K: 2002/84 sayılı kararı, “Sahte olarak basıldığı matbaa 
nezdinde yapılan incelemelerde tespit edilen faturaların, sahte olarak düzenlendiğinin kabulü gerekir.”  
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4.2.3.3.Suçun Maddi Unsuru  

Suçun maddi unsuru yetkisiz basılmış belgeyi bilerek kullanmaktır. Bu 

durumda içerik önemli değildir. İçerik gerçek olsa da belge yetkisiz basılmıştır407. 

4.2.3.4. Suçun Manevi Unsuru  

Yetkisiz basılmış belgeyi kullanma suçunun oluşabilmesi için, «belgenin 

yetkisiz olarak basılmış olduğunu bilme» koşulu aranacaktır. Yetkisiz olarak bastırılmış 

veya anlaşmalı matbaada bastırılmamış bir belgenin bu özelliğinin kullanıcısı tarafından 

anlaşılması her zaman kolay olmayabilir408. Kullanıcılar yönünden belgelerin Maliye 

Bakanlığı ile anlaşması olmayan matbaalara bastırılmış olması her zaman kolayca 

anlaşılabilecek bir özellik olmadığından, yetkisiz basılmış belgeyi kullanma suçunun 

tanımında «bilerek» ibaresi kullanılmış ve kastın varlığının araştırılması amaçlanmıştır.  

Belgelerin basımını gerçekleştiren matbaa işletmecisi ile Maliye Bakanlığı 

arasında belgelerin basımı ve dağıtımı anlaşması yapılmamış veya anlaşma fesih 

edilmiş ya da anlaşmanın süresi bitmiş olmasına karşın yenilenmemesi durumunda 

belgeleri basan matbaa işletmesinin, bu basım ile ilgili olarak yetkisi bulunmamaktadır. 

Bu durumda, basılan belgeler hukukî değerden yoksundur. 

Yetkisiz basılmış belgeler kullanılmaya başlandıktan sonra matbaanın yetkili 

olmadığının öğrenilmesi durumunda, bu belgelerin kullanılmasının bırakılması ve 

durumun Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir. Belgelerin bastırılmasından 

önce matbaanın Maliye Bakanlığı veya Defterdarlıkla anlaşmasının olup olmadığının 

araştırılması yerinde olacaktır. 

Yetkisiz basılmış belgeyi kullananın, anlaşması olmayan bir matbaada basılan 

belgenin düzenlenerek verilmesinden sorumlu tutulabilmesi için kullanılan belgenin bu 

niteliğini önceden bilmesi veya sonradan öğrenmiş olmasına rağmen kullanmaya devam 

etmesi gerekir. Gerçek işlem veya durumun tarafı olan kullanan vergi yükümlüsünün, 

                                                
407 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 352. 
408 Yargıtay 11.C.D., 05.06.2001 tarih ve 5350/6305 sayılı kararı “Sahte olarak bastırılan faturaların alışlar için, yasal 
olarak bastırılan faturaların ise, herhangi bir mal ve hizmet karşılığı olmaksızın komisyon karşılığı düzenlendiği, 
şirketin komisyon karşılığı fatura vermek amacıyla kurulmuş paravan bir şirket olduğu tespit ve kabulü…” (OK, 
GÜNDEL, a.g.e., s. 275.) 
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kendisine verilen belgenin bu niteliğini bilmediği bir durumda suç kastıyla hareket ettiği 

kabul edilemez409. 

4.2.3.5. Suçlarda Birleşme 

Yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanmak suçunu, belgelerin yasal olarak 

basılmamış olduğunun bilinerek yasal belge olarak düzenlenmesi ve düzenlenen bu 

belgelerin kayıtlara intikal ettirilerek kullanılması olarak ikiye ayırmak gerekmektedir. 

Suç, belgenin basım amacına uygun olarak düzenlenmesi veya kayıtlara alınarak 

kullanılması anında oluşacaktır. Yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanmak suçu 

Vergi Usul Kanunu’nun 359(c) maddesinde «yetkisiz olarak belge basmak veya yetkisiz 

basılmış belgeleri kullanmak» şeklinde seçimlik hareketli suç olarak düzenlenmiştir. Bu 

durumda, yetkisiz basılmış belgeleri kullanmak suçu ile yetkisiz belge basımı suçu 

işlendiğinde tek suç oluştuğu kabul edilmelidir. 

4.3. Yetkisiz Belge Basma Suçu 

4.3.1. Suçun Konusu 

Vergi Usul Kanunu’nun 359 (c) maddesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği410 belgeleri 

                                                
409 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 353. 
410213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden 
belgesiz işlemlerin önüne geçmek ve belgelerin vergi dairesinin bilgisinde kullanılmasını sağlamak amacıyla 
02.02.1985 tarih ve 18654 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından 
Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağımı Hakkında Yönetmelik” yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Belge 
basımı hakkında yönetmelik ve konuya ilişkin 164 sıra numaralı Genel Tebliğde yapılan 
düzenlemeler gereğince (17.02.1985 tarih ve 18669 sayılı Resmi Gazete) “mükellefler kullanacakları belgelerin 
basımı veya Notere tasdiki için bağlı oldukları vergi dairesinden faal olduklarına ilişkin vergi dairesi müdürünce 
imzalı ve mühürlü bir yazı alarak ve 243 sıra numaralı Genel Tebliğde (07.09.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi 
Gazete) yapılan düzenlemeler gereğince de bağlı oldukları mesleki odanın yazısını da ekleyerek basım ve tasdik 
işlemini gerçekleştirmektedirler. 4369 sayılı Kanunla (22.07.1998 tarih ve 23417 sayılı Resmi Gazete) yapılan 
düzenlemeyle (01.01.1999 tarihinden itibaren) Götürü Usulde vergilendirilen ticaret erbabı mükelleflerin de “Basit 
usulde” vergilendirilmesi uygun görülmüş olup, ikinci sınıf tüccar gibi belge düzenleme (Fatura, perakende satış fişi 
gibi)   mecburiyeti getirilmiş ve   tasdik ve anlaşmalı matbaalara belge bastırma yanında Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından bastırılması uygun görülen belgeleri bağlı oldukları mesleki odadan 
tutanakla almaları zorunluluğu getirilmiştir. 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle uygulamaya 
konulan ve 1 yıl 4 ay 13 gün yürürlükte kalan bağlı bulunulan oda veya  mesleki teşekküllerden yazı istenmesine 
ilişkin zorunluluk, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla, 253 sıra numaralı (22.01.1997 tarih ve 22885 sayılı 
Resmi Gazete) ve 257 sıra numaralı (22.08.1997 tarih ve 23088 sayılı Resmi Gazete) Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Vergi Usul Kanunu 274 sıra numaralı Genel Tebliği (28.05.1999 tarih ve 23708 
sayılı Resmi Gazete) uyarınca da belgeleri anlaşmalı matbaalarda bastırmak ya da notere onaylatmak zorunda olan 
mükelleflerin, bağlı oldukları vergi dairelerinden izin yazısı almalarına gerek bulunmamaktadır. 
Yetkili matbaa işletmeleri bir ay içinde basmış oldukları belgelere ilişkin bilgileri takip eden ayın 15. günü akşamına 
kadar bildirmek zorundadırlar. 11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
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Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanların iki yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır411.  

Vergi Usul Kanunu’ nun 359. maddesinin (c) bendinde Bakanlıkla anlaşması 

olmayan matbaalara bastırılan belgelerin düzenlenmesi ve kullanılması fiilleri, sahte 

belge düzenleme/kullanma suçundan ayrı ve bağımsız bir suç olarak tanımlanmış ve alt 

sınır olarak iki yıl ve üst sınır olarak da sahte belge düzenleme veya kullanma suçu için 

öngörülen süreyle aynı süreli (beş yıl) hapis cezası öngörülmüştür.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (c) bendinde Maliye Bakanlığı ile 

«anlaşması olmayanların belge basımı» suç olarak düzenlenmiş olmasına karşın, 

«anlaşması olanların sahte belge basması» suç olarak düzenlenmemiştir. Bu itibarla, söz 

konusu fiili işleyenlere Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddenin (c) bendi uyarınca ceza 

verilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, sahte olarak basılmış belgeleri boş 

(kullanılmamış) olarak bulundurmak fiili, suç kapsamına alınmadığından bu fiili 

işleyenlere de ceza verilmesi mümkün değildir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (c) bendinde «sahte olarak basanlar» 

ibaresine yer verilmemiştir. Bu nedenle yetkisiz basılan belgenin sahte olup olmaması 

ceza uygulamasını etkilemeyecektir.  

Suçun tanımında «sahte olarak basanlar»412 ibaresine yer verilmemesi 

sonucunda «Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin sahte belge basımları»  

suç olmaktan çıkartılmıştır. «Sahte basılmış belgeleri boş/kullanılmamış olarak 

                                                                                                                                          
değişiklikle internet ortamında da gönderebilmelerine olanak sağlanmıştır. Bildirim görevini yerine getirmeyen 
matbaa işletmelerine Vergi Usul Kanunu Madde 353/8. uyarınca (20 Aralık 2008 tarih ve 27086 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 388 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1.1.2009 tarihinden itibaren) 560 
TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.  
411 Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılan belgelerin basım ve dağıtımını düzenleyen 
yönetmelik 02.02.1985 tarih ve 18654 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmelik daha sonra 26 Ocak 
1989 tarih ve 20061 sayılı Resmi Gazetede, 25 Mayıs 1999 tarih ve 23705 sayılı Resmi Gazetede ve 11 Mart 2005 
tarih ve 25752 yayımlanan yönetmeliklerle değiştirilmiştir.    
412 Yargıtay 11.C. D., 01.05.2005 tarih ve E: 2005/1280, K: 2006/3668 sayılı kararı “213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile değişik 359/b–2 maddesine göre; vergi kanunları 
uyarınca basılması gereken belgelerin sahte olarak basılması suçun oluşumu için yeterli olup, bu belgelerin 
kullanılması ve vergi ziyaı doğması suçun unsuru olmaktan çıkarıldığı cihetle” 
Yargıtay 11.C.D., 26.3.2002 tarih ve E: 2002/1852, K: 2002/2509 sayılı kararı “Sahte fatura basmak suçunun 4369 
sayılı Yasanın 14. maddesi ile değişik, 213 sayılı Yasanın 359/b–2 madde kapsamına alınarak kesintisiz olarak suç 
olmaya devam ettiği ve bu suça bakmak delilleri tartışıp değerlendirmek görevi üst dereceli ağır ceza mahkemesine 
ait olduğundan görevsizlik karan verilmesi gerekirken beraat karan verilmesi yasaya aykırıdır.” (Yargıtay Kararları 
Dergisi, Ekim 2002) 
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bulundurma» fiili açısından hukuki boşluk bulunmaktadır. «Sahte belge bulundurma»  

fiilinin suç olmaması sebebiyle sahte fatura düzenleyenlere yönelik operasyonlarda 

kullanılmamış olarak ele geçirilen sahte belge ciltlerinin komisyon karşılığı 

düzenleneceği açık olmakla birlikte herhangi bir yaptırım uygulanamamaktadır413. 

4.3.2. Suçun Faili:  

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin (c) bendinde tanımlanan 

«Yetkisiz Belge Basma»  suçu açısından Türk Ceza Kanunu’nun özel belgede 

sahtecilik, resmî belgede sahtecilik, yalan beyanda bulunmak, belgede tahrifat 

suçlarında olduğu gibi, herhangi bir kimsenin de bu suçu işleyebileceği düşünülmüştür.  

Vergi Usul Kanunu’nun «…ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan 

kişilerin basabileceği belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar» 

ifadesinin bir sonucu olarak bir belgenin muhakkak bir matbaada basılmış olmasını 

aramamak gerekmektedir.  

Suçun faili Maliye Bakanlığı ile belge basımı için anlaşma yapmamış olan 

veya anlaşması fesih edilmiş bulunan414 ya da Maliye Bakanlığı veya Defterdarlıkla 

yapılmış bir anlaşması olmasına karşın bu anlaşmanın süresi bitmiş olan matbaa 

işletmesi vergi yükümlüsü ya da sorumluları değil, herhangi bir kişi olabilecektir415. 

«Yetkisiz Belge Basma Suçunu»  işleyen kişinin vergi yükümlüsü ya da sorumlusu 

olması önemli değildir. Suçun oluşumunda önemli olan failin suçu işlemeye yönelik 

kastının olup olmadığıdır. 

Suça katılma birden fazla kimsenin isteyerek bir suçun oluşumuna 

katılmasıdır416. Bir tek kişi tarafından işlenebilecek nitelikteki bir suçun birden fazla kişi 

tarafından işlenebilmesi için iradi bir şekilde birleşmeleri ve suçun da bu birleşme 
                                                
413 Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Kaçakçılığı Suçuna Yeni Düzenleme”, Referans Gazetesi, 31Ocak 2008. "Belgeleri 
Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basanlar ile sahte olarak basanlar veya bu belgeleri kullananlar" 
şeklindeki suç, yeni düzenlemede "ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, 
bakanlıkla anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar" şeklinde tanımlanarak on sekiz aydan üç yıla 
kadar olan hapis cezası, "iki yıldan beş yıla kadar" şekline dönüştürülmüştür.”  
414 Basım ve dağıtım işlerini anlaşmaya uygun olarak yerine getirmeyen veya eksik bir şekilde yerine getiren matbaa 
işletmecileri ile yapılan anlaşma, anlaşma şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle vergi idaresince tek taraflı fesih 
edilebilmektedir.  
415 Adnan ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçunun Faili”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2004, 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/5_sayi,  Erişim: [15.03.2009]. 
416 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s. 216. 



 145 

nedeniyle gerçekleştirilmesi durumunda, suça katılmanın varlığından söz edilebilir417. 

Yetkisiz belge basımında bir kişinin kağıt temin etmesi, bir başka kişinin belgenin 

biçimini çizmesi ve diğer bir kişinin de belgeyi matbaasında basması durumunda 

katılma gerçekleşmiş olacak ve her üç fail de asli fail olarak cezalandırılacaktır418.  

Suça katılma durumunda vergi kaybı sonucunun oluşup oluşmadığı 

aranmaksızın hapis cezasının uygulanması gerekmektedir. Örneğin birden fazla kişinin 

bir araya gelerek Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmadan fatura veya sevk irsaliyesi 

bastırması halinde vergi kaybı oluşmamasına rağmen suç oluşmuştur. Suçun 

gerçekleşmesi sonucunda vergi kaybı da ortaya çıkmışsa, faile hapis cezasının yanında 

Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası 

kesilecektir. 

4.3.3. Suçun Maddi Unsuru: 

Suçun maddi unsuru, belge basım yetkisi ve izni olmadan belge basımıdır. 

Basma fiili, belgenin değişik tekniklerle (fotokopi, bilgisayar v.s) çoğaltılması419 

durumunu da kapsamaktadır.  

                                                
417 Ramazan OMAÇ, “Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Suça İştirak”, Vergi Sorunları Dergisi, Ekim 2004, Sayı 
193, s. 57. 
418 DONAY, a.g.e., s. 155. 
419 Yargıtay 11.C.D., 15.06.2005 tarih ve E: 2004/9137, K: 2005/3387 sayılı kararı “213 sayılı Yasanın 359/b–2 
maddesindeki belgeleri sahte olarak basmak suçu; faturaların tabı aletleriyle veya sair her türlü vasıtalarla basılıp, 
çoğaltılmasıyla oluşacağı, doldurularak mükellefe verilmesi ve onun tarafından da kullanılması zorunlu olmadığı gibi 
1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle vergi ziyaının doğmasının suçun unsuru 
olmaktan çıkarıldığı da gözetilmeden, sahte sevk irsaliyesi ve fatura bastığı kabul olunan sanığın vergi ziyaı 
oluşmayacağından bahisle beraatine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.” (GÜLTAŞ, a.g.e., s. 241.) 
Yargıtay 11.C.D., 07.02.2002 tarih ve E: 297, K: 1005 sayılı kararı “...Suçun maddi unsurunun faturaların; tabı 
aletleriyle veya sair her türlü vasıtalarla basılıp, çoğaltılmasıyla oluşacağı, doldurularak mükellefe verilmesi ve onun 
tarafından da kullanılmasına ilişkin bir unsurun maddede yer almadığı, dolayısıyla suçun maddi unsurunun oluşması 
yönünden etkisi bulunmadığı, sanığın sorgusu yapılıp deliller değerlendirilerek hüküm tesisi gerekeceği 
gözetilmeden, usulen sorgusu da yapılmayan sanığın, belgelerin boş olup olmadığından bahisle beraatine karar 
verilmesi yasaya aykırıdır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 356.) 
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Suçun oluşumunda önemli olan belgeyi basan matbaa işletmesi420 veya matbaa 

işletmesi sıfatını haiz olmayan herhangi bir kişi tarafından Maliye Bakanlığı’ndan belge 

basım yetkisi alınmamış olmasıdır. Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi yükümlüleri 

tarafından kullanılan belgelerin kullanılmadan önce Maliye Bakanlığı tarafından tespit 

edilen anlaşmalı matbaalara bastırılması421 veya anlaşmalı matbaalar dışındaki yerlerden 

temin edilmesi durumunda noterlerde tasdik ettirilmesi422 gerekmektedir. Yetkisiz belge 

basımı suçunun oluşumu, anlaşmalı matbaalar dışındaki yerlerden temin edilen 

belgelerin noterlerde tasdik ettirilmeden kullanılması şartına bağlanmış 

bulunmaktadır423. 

Bilgi işlem makineleriyle düzenlenen belgelerin basım ve dağıtımı da 

anlaşmalı matbaalarca yapılacak, bu faturalarda da belirtilen bilgilerin tamamı 

bulunacak, ancak yönetmelikte belirtilen ebatlara uyulmayabilecektir. 

                                                
420 Yazı, resim veya şekilleri, kağıt, deri, kumaş gibi malzemeler üzerine özel bir surette basarak çıkaran ve birden 
çok nüsha haline getirilmesini sağlayan makine veya sistem. Baskı makinesi diye de bilinen matbaa, Arapça asıllı bir 
kelimedir. Basım evi, basım yeri, baskı aleti gibi anlamlarda kullanılmaktadır. 
Matbaacılık, iletilmek istenen mesajı kağıt vb. yüzeyler üzerinde basılacak şekilde tasarlama ve basarak çoğaltma 
işidir. Matbaacılıkta “çoğaltma” işi genel olarak üç aşamadan oluşur. Öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu 
aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan görsel öğeler bir mizanpaj 
yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. (Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işleme masa 
üstü yayıncılık da denir). Sonrasında, yapılan çalışmanın film çıkışları alınır. Film, baskı için kullanılan kalıbı 
oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra prova alınabilir. Filmden alınan provaya anolog prova (dupont firmasının 
Cromalin sisteminden dolayı sektörde “cromalin” adı ile bilinir) denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit 
eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir. Tasarımın film çıkışları alındıktan sonra alümiyum plakalar (kalıp) üzerine 
tasarımın görüntüsü çıkarılır. Bu, iki aşamada gerçekleşir. Film yardımıyla kalıbı pozlandırma ve banyo. Kalıp 
çekildikten sonra baskıya geçilir. Buraya kadar anlatılan, ofset baskı için iş akışıdır. 
http://www.sektorler.web.tr/basin_yayin/matbaa/matbaacilik_nedir.htm 
Fotokopi makinesi, çeşitli belgeleri ve diğer görsel materyalleri hızlı ve ucuz bir şekilde çoğaltmak için kullanılan bir 
cihazdır. 
421Sabahattin BENLİKOL, Muhsin AKGÜR, Avrupa Birliği’nde Kayıtdışı Faaliyetlerin Kontrolü ve Denetimi, 
İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2002/14, Nisan 2002, s. 60–62. “Hollanda belge ve kayıt 
düzeninde basılı fatura kullanma zorunluluğu yoktur. Üzerinde firma adresi, tarih, sayı, Katma Değer Vergisi, 
numarası, satılan malın cinsi ve satış miktarı bulunan her türlü belge fatura olarak kullanılabilir. İrsaliye ya da buna 
benzer bir belge kullanılmamaktadır.  Fatura ya da satış fişi düzenlenmesi için belirli bir miktar sınırı yoktur. 
Faturanın düzenlenmesi mal sevki için yeterlidir. Hileli vergi suçlarında para cezası ile birlikte hapis cezası da 
uygulanmaktadır. Hapis cezası çoğunlukla kamuya ait bir yerde belirli bir süre ücretsiz çalıştırma şeklinde 
uygulanır.”  “Almanya’da basılı fatura kullanma zorunluluğu yoktur. Firmanın antetli kağıdı da fatura olarak 
kullanılabilir. Fatura ya da fiş vermek mecburi, almak mecburi değildir. 200 markın altındaki satışlarda satılan 
malların belgede tek tek yazılması zorunlu değildir. İrsaliye ve benzeri bir belge bulunmamaktadır. Fatura veya fiş 
düzenlendikten sonra sevk için başka bir belge gerekmemektedir. Her şirketin bir banka hesabı bulunması 
zorunludur. Mali denetimlerde şirketin para hareketleri bu hesap vasıtasıyla kontrol edilir. “ s. 47. 
422 17.02.1985 tarih ve 18669 sayılı 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, mükellefler, 
Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzlarının yanı sıra Gider Pusulası, Perakende Satış Vesikaları 
(Perakende Satış Fişleri, Makinalı Kasaların Kayıt Ruloları, Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri), Sevk İrsaliyesi, Taşıma 
İrsaliyesi, Yolcu Listesi ve Günlük Müşteri Listelerini anlaşmalı matbaalar dışındaki yerlerden temin etmiş olmaları 
halinde, 1 Mart 1985 tarihinden itibaren noter tasdikli olarak kullanacaklardır. 
423 EREM, ARTUK, DANIŞMAN, a.g.e., s.312. “ Suçlarda, “icra fiilleri” nin tamamlanmasından sonra sonuca engel 
neden yoksa kendiliğinden tamamlanma hali gözükür. Bazı suçlarda failin cezalandırılması için bir şartın da 
gerçekleşmesi gerekir. Şarta bağlı suçlarda teşebbüs mümkün değildir, çünkü şart gerçekleşmezse, tam fiilin bile 
cezalandırılması imkansızdır.” 
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Suçun oluşumunda önemli olan Maliye Bakanlığı’ndan izin alınmaksızın şekil 

şartlarına uyularak yetkisiz belge basılmış olmasıdır. Yetkisiz belge basımında belgenin 

üzerinde yazılı bulunan vergi yükümlüsünün var olup olmadığı veya vergi yükümlüsü 

olarak görünen kişi ya da kurumun gerçekten vergi yükümlüsü olup olmadığı önemli 

bulunmamaktadır. Suçun oluşumu açısından içerik önemli değildir. İçerik gerçek 

durumu yansıtıyor olsa bile belge yetkisiz olarak basılmış olduğundan424 suç oluşacaktır. 

Buna karşılık içerik gerçek olmasa (sahte olarak basılmış olsa da) belgenin anlaşmalı 

matbaada basılmış olması durumunda suç oluşmayacaktır.  

Bu aşamada, yetkisiz belge basma suçunun oluşumu açısından yetkisiz belge 

basma suçuna uygulamada çoğunlukla ve yaygın olarak konu olan olaylar üzerinde 

durmak gerekmektedir.  

—Belge üzerindeki vergi yükümlüsüne ilişkin bilgilerin izafe edilebileceği (ad 

ve soyadı veya ticaret unvanı) bir vergi yükümlüsünün gerçekte var olmaması (uydurma 

vergi yükümlüleri adına belge bastırılması)425: Belgenin üzerinde görünen kişi ya da 

kurum gerçekte var olmayabilir veya gerçekte var olmakla birlikte vergi yükümlüsü 

olmayabilir. Vergi idaresince belge üzerinde görünen vergi kimlik numarasında vergi 

yükümlüsü kaydı gerçekleştirilmemiştir.  

—Belge üzerinde bulunan vergi yükümlüsü ile ilgili bilgiler gerçek değildir: 

Belge üzerindeki vergi kimlik numarasında belge üzerinde görünen dışındaki bir başka 

kişi ya da kurum kayıtlı bulunmaktadır.  

—Belgenin üzerinde basım yeri olarak görünen anlaşmalı matbaada bastırılan 

belgelerin seri ve sıra numaraları kullanılarak ya da farklı seri ve sıra numaraları 

kullanılarak söz konusu anlaşmalı matbaa dışındaki yetkisiz bir matbaada belge 

bastırılması veya değişik tekniklerle çoğaltılması: Örneğin (A) kişisi (B) matbaa 

işletmesine G–16601–17100 seri ve sıra numaralı faturaları bastırmıştır. (A) kişisi (B) 

                                                
424 Danıştay 3. Dairesi, 19.11.1987 tarih ve E:1986/2826, K:1987/2618 sayılı kararı “Vergi Usul Kanunu’nun 
Mükerrer 257. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 159 sayılı Genel Tebliğe göre, faturaların 
noterden tasdikli olması veya anlaşmalı matbaada basılması gerektiğinden, bu koşullara uymayan faturanın hiç 
düzenlenmemiş sayılacağı hakkında” (CANDAN, a.g.e., s.71) 
425 Danıştay 3. Dairesi, 27.4.1998 tarih ve E:1988/1, K:1988/1312 sayılı kararı “Faturada yazılı adresinde ve o yer 
nüfus idaresinde aranmasına rağmen bulunamayan kişi adına düzenlenen faturaya dayanılarak matrah farkı 
dolayısıyla salınan vergiye kaçakçılık cezası uygulanacağı hakkında” (CANDAN, a.g.e., s.71.)  
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matbaa işletmesine ilişkin bilgileri kullanarak  (B) matbaa işletmesi dışında başka bir 

yerde (B) matbaa işletmesinde bastırılan faturalar ile aynı seri ve sıra numaralı G–

16601–17100 seri ve sıra numaralı ya da seri ve sıra numarası devam eder şekilde G–

17101–17500 seri ve sıra numaralı faturaları bastırmış olabilir. Bu durumda, (A) kişisi 

yetkisiz belge basmış veya bastırmıştır. Yetkisiz basılan belge (C) kişisi adına gerçek 

bir işlem olmaksızın düzenlenmiş ise sahte belge, gerçek bir işleme dayanmakla birlikte 

gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ise yanıltıcı belge kullanma suçu oluşacaktır.  

— Belge üzerinde bilgileri yer alan kişi ya da kurum adına bilgisi dışında belge 

basılması426: Vergi yükümlüsünün vergi kimlik numarası ve unvanı gibi bilgilerinin 

kullanılarak belgeleri başkaları tarafından taklit edilmektedir.  Belgeler üçüncü kişiler 

tarafından aslına benzetilerek çoğaltılmaktadır.  

— Belgenin üzerinde baskı yeri olarak belirtilen ad ve soyadı ya da ticaret 

unvanı altında matbaa işletmesi427 olarak faaliyet gösteren kişi ya da kurumun gerçekte 

var olmaması: Belgelerin basım ve dağıtımını yapan matbaa işletmecisine ilişkin olarak 

belgelerin alt kısmına dipnot şeklinde yazılması gereken adı, soyadı, ticaret unvanı, 

bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,428 adresi ve belgenin basım yılı 

veya Maliye Bakanlığı ile anlaşma tarihi bilgileri gerçek değildir.  

                                                
426 Danıştay 3.Dairesi, 16.1.1991 tarih ve E:1989/1655, K:1991/47 sayılı kararı “Başkasına ait hesap numarasıyla 
fatura bastırarak kullanan kişinin düzenlediği faturaların muhteviyatı itibariyle sahte olduğunun kabulü gerektiği” 
(CANDAN, a.g.e., s. 71.) 
427 Matbaa işletmecisi belgeyi basmadan önce mükelleflerin kimliğini, mükellef adına hareket edenin ise yetki 
belgesiyle birlikte kimliğini tespit etmek zorundadır. Basım sırasında faturada bulunması gereken bilgileri, mükellefe 
ait olan ve vergi dairesince verilmiş bulunulan mükellef sicil kartından, mükellefe ait bir tahakkuk fişinden veya vergi 
dairesince verilmiş resmi bir yazıdan tespit edecektir. 
Belgelerin basım ve dağıtımını yapan matbaa işletmecisi, bu belgelerin alt kısmına dipnot şeklinde, adını, soyadını 
varsa ticari unvanını, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını, adresini ve belgenin basım yılını 
yazacaklardır. Yine matbaa işletmeleri, basım ve dağıtımını yapacakları belgelerin ön yüzünün üst orta kısmına 
gelecek şekilde defterdarlıkça gösterilecek özel işareti (amblem), koyacaklardır.  
428 Yargıtay 11. C.D., 24.12.2001 tarih ve 10881/11520 sayılı kararı “…faturaları basan olarak gözüken E. 
Matbaacılığın belgelerde yer alan vergi numarasının gerçeği yansıtmadığı, bu numarada kayıtlı bir mükellef 
bulunmadığı, yapılan yoklamada adres olarak bildirdiği yerde başka bir mükellefin faaliyet gösterdiği, vergi numarası 
dahi bulunmayan bir matbaanın yasal belge bastığından söz edilemeyeceği, tüm kanıtlar birlikte değerlendirildiğinde 
suç konusu faturaların gerçek bir mal alımına dayanmadığı, belgesiz yapılan satın alınmanın bir başka mükellefin 
faturasıyla belgelendirilmesi halinde de düzenleyip verenle gerçek bir alım satım olmadığından sahte olarak kabulü 
gerekeceği, yüksek meblağları içeren fatura bedellerinin elden ödendiğine ilişkin savunmanın ticari teamüle, 
belgeleme zorunluluğuna ve hayatın olağan akışına uygun olmayıp kabule şayan bulunmaması karşısında, …” (OK, 
GÜNDEL, a.g.e, s. 301.) 
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4.3.4. Suçun Manevi Unsuru 

Suçun oluşumunda önemli olan belgeyi basan matbaa işletmesi veya matbaa 

işletmesi sıfatını haiz olmayan herhangi bir kişi tarafından Maliye Bakanlığı’ndan belge 

basım yetkisi alınmaksızın şekil şartlarına uyularak yetkisiz belge basılmış olmasıdır. 

Belge basım yetkisinin bulunmadığının bilinmediği düşünülemez429. Belgelerin basımı 

ve dağıtımı anlaşmasının fesih edilmiş ya da süresinin bitmiş olmasına karşın 

yenilenmemesi durumu yanılma hali olarak ileri sürülebilecektir. 

4.3.5. Suçlarda Birleşme 

Yetkisiz belge basımı suçu, Vergi Usul Kanunu’nun 359(c) maddesinde 

«yetkisiz olarak belge basmak veya yetkisiz basılmış belgeleri kullanmak» şeklinde 

seçimlik hareketli suç olarak düzenlenmiştir. Bu itibarla, yetkisiz belge basımı suçu ile 

yetkisiz basılmış belgeleri kullanmak suçunun birlikte işlenmesi durumunda tek suç 

oluştuğu kabul edilmelidir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
429 Yargıtay 11.C.D., 30.5.2001 tarih ve E: 2001/4804, K: 2001/5957 sayılı kararı “Şirketin ortağı ve suç tarihinde 
müdürü olduğu anlaşılan sanığın, şirketin faturasız olarak aldığı Irak mazotunu satın alan müşterilerine, sahte olarak 
bastırılmış faturalar düzenlenerek verildiği keyfiyetini bilmemesinin mümkün olmadığı, sanığın savunmasının iş 
yaşamının olağan işleyiş ve koşullarına uygun düşmediği gözetilerek, 213 sayılı yasanın 359/b–2 madde ve bendi 
uygulanarak cezalandırılması gerekir.” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 355.) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YARGILAMA USULÜ VE YAPTIRIMLAR 

1. KAMU DAVASI 

Ceza yargısı suç haberinin alınmasından hükmün kesinleşmesine kadar geçen 

evreyi kapsamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun «Tanımlar» başlıklı 2’nci 

maddesi uyarınca, yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 

kabulüne kadar geçen evre «soruşturma evresi» ve iddianamenin kabulüyle başlayıp, 

hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre «kovuşturma evresi» olmak üzere ceza yargısı 

iki evreye ayrılmıştır.  

Soruşturma evresinin «hazırlayıcılık»430 ve «ayıklayıcılık» olmak üzere iki 

temel işlevi bulunmaktadır. «Soruşturma evresi» suç şüphesi üzerine kovuşturmanın 

maddi gerçeğe uygun bir biçimde ve makul bir sürede sonuçlandırılması açısından 

araştırma yapılması için bir hazırlayıcılık görevi üstlenmektedir. Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun «Bir Suç İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi» başlıklı 

160/1. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcısı, suç işlendiği izlenimini veren bir durumu 

öğrenir öğrenmez kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin 

gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet Savcısı ve emrindeki adli kolluk görevlileri 

aracılığıyla kural olarak yazılı ve gizli431 gerçekleştirilen araştırma faaliyeti 

«soruşturma» ve araştırma faaliyetinin yapıldığı evre ise «soruşturma evresi» olarak 

adlandırılmaktadır. Soruşturma evresi sonunda Cumhuriyet Savcılığı kovuşturmaya yer 

olmadığı kararı veya iddianame ile kamu davasının açılması kararı verebilir. 

Kovuşturma evresinin başlaması Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen 

iddianamenin kabulüne bağlanmıştır432. Kovuşturma evresinde deliller çerçevesinde olay 

ortaya konulmakta ve bir sonuca (maddi gerçek) ulaşılmaktadır. Kovuşturma evresinde 

                                                
430 CMK 160/2. madde “Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil yargılamanın yapılabilmesi için, 
emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına 
almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” 
431 CMK 157. madde «Soruşturmanın Gizliliği» ve CMK 169. madde «Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin 
Tutanağa Bağlanması» başlıklı maddesi.  
432 CMK 170. madde «Kamu Davasını Açma Görevi» başlığını taşımaktadır.  CMK  «İddianamenin Kabulü ve 
Duruşma Hazırlığı» başlıklı 175. (1) maddesi uyarınca  “İddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış olur ve 
kovuşturma evresi başlar.”  
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belirli bir uyuşmazlığın ele alınıp deliller çerçevesinde sonuca ulaşılması, iddianame ile 

dava konusu yapılmasına bağlıdır. CMK «Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede 

mahkemenin yetkisi» başlıklı 225/1. maddesi uyarınca yargılama sonucunda verilecek 

hüküm ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail konusunda 

sınırlandırılmıştır.  

1.1. Kamu Davasının Açılabilmesinin Ön Şartı  

Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi vergi inceleme elemanları tarafından 

yapılan vergi incelemesi sonucunda hapis cezasını gerektiren bir suçun işlendiğinin 

tespit edilmesi durumunda suçun bildirimi veya Cumhuriyet Savcılığı tarafından diğer 

şekillerde suçtan haberdar olunması durumunda vergi incelemesi yapılması talebinde 

bulunulması yöntemini düzenleyen bir maddedir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca suçun tespiti, vergi 

incelemesine ve vergi incelemesi sonucunda suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde 

suçun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesine bağlanmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 

367. maddesinde öngörülen vergi inceleme elemanlarına «suç duyurusunda bulunma 

zorunluluğu» öngören ve bir kovuşturma şartı olan düzenleme433 ceza soruşturması ve 

kovuşturmasına başlanması yöntemlerinin bir istisnasını oluşturmaktadır434.  

Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi uyarınca vergi suçu için kamu davası 

açılması, konunun teknik bilgi gerektiren yönlerinin bulunması nedeniyle vergi 

incelemesi ön şartına bağlanmıştır. Cumhuriyet Savcısı teknik bir konuda bilgisi 

                                                
433 Nurullah KUNTER, Feridun YENİSEY, Ayşe NUHOĞLU, Muhakeme Dalı Olarak, Ceza Muhakemesi 
Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2006, s. 107–108. “Bazı suçlarda savcıların dava açarken, yargılama makamlarının 
uyuşmazlıkları çözerken aydınlanmaları için, yetkili makam ve memurlardan “mütalaa” alınmasının arandığı vardır. 
Bunun bir örneğine Vergi Usul Kanununda rastlamaktayız... “mütalaa alınması” böylece bir dava ve dolayısı ile bir 
“muhakeme şartı” olarak kabul edilmiş olmaktadır. ... dava bu mütalaa alınmadan açılmışsa, yargılama makamı da, 
şart yerine getirilmemiş olduğundan, uyuşmazlığı çözme demek olan yargılama işlemlerini yapamaz. Bunun asıl 
nedeni, bizce, yetkili makamın aydınlatılmamış olmasıdır. Şart sadece mütalaanın alınmasıdır. Mütalaanın olumlu 
veya olumsuz olması, yani ortada bir suç bulunduğu yolunda olması veya olmaması mümkündür. Maliyecilerin 
mütalaası ile yargılama makamı elbette bağlanamaz. Bundan çıkardığımız sonuç şudur ki, mütalaa şartı, sırf dava 
açılması bakımından savcılığın, dava açılmışsa yargılama makamının aydınlatılması için aranmaktadır. Mütalaa 
olumsuz da olsa dava açılabilir. Mali suç olup olmadığını maliyeciler hakimden daha iyi bilir denilemeyeceğine göre, 
mahkeme olumsuz mütalaaya rağmen sanığı mahkum edebilir”. 
HAKERİ, a.g.e., s. 234. Kovuşturma şartları “suç bütün unsurları ile gerçekleştikten sonra fail hakkında kovuşturma 
yapılabilmesi için gereken şartlardır.”  
434 DONAY, a.g.e., s.67. 
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olmadan ve vergi suçu raporu bulunmadan yani suç oluşturan olay tespit ettirilmeden 

doğrudan kamu davası açamamaktadır435. 

Cumhuriyet Savcısı’nın, vergi inceleme elemanları tarafından yapılan vergi 

incelemesi sonucunda suç duyurusunda bulunulması dışında, diğer şekillerde suçtan 

haberdar olması durumunda, kamu davasının açılabilmesi vergi incelemesi için ön şart 

olarak öngörülmüştür. Cumhuriyet Savcısı’nın bilgisine vergi inceleme elemanının suç 

duyurusu dışında diğer şekillerde giren durumlarda, kamu davasının açılması vergi 

incelemesi sonucunun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesine kadar geri bırakılacaktır. 

Cumhuriyet Savcılığı’na suçun işlendiği hakkında doğrudan ihbarda bulunulmuş436 

olması durumunda, Cumhuriyet Savcılığı olayı hemen ilgili vergi dairesine bildirerek 

vergi incelemesi yapılmasını talep edecektir437. Vergi incelemesi sonucunda düzenlenen 

vergi suçu raporu Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirildikten sonra kamu davası 

açılacaktır. 

Cumhuriyet Savcılığı tarafından vergi suçu raporunun (mütalaanın) 

bulunmadığının hazırlık soruşturması sırasında anlaşılması durumunda, soruşturmaya 

ara verilip vergi incelemesi yapılması talep edilecektir. Vergi suçu raporu (vergi dairesi 

başkanlığı veya defterdarlık mütalaası) olmadan hazırlık soruşturmasına başlanılmış ise 

durumun farkına varıldığında soruşturmaya ara verilecek438 ve vergi incelemesi talep 

                                                
435 Osman Selim KOCAHANOĞLU, Türk Vergilendirme Hukukunda Vergi Suçları Vergi Cezaları ve İhtilaflar 
Sistemi, 1. Bası, İstanbul, 1977, s. 199. 
436 CMK Soruşturma İkinci Kitap, Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma başlıklı Birinci Kısım, Soruşturmanın 
Gizliliği, Suçların İhbarı Birinci Bölüm Madde 158 “İhbar ve Şikayet” (1) “Suça ilişkin ihbar veya şikayet, 
Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.” Madde 160 “Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen 
Cumhuriyet Savcısının Görevi” (1) Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini 
veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini 
araştırmaya başlar.” Madde 161 “Cumhuriyet Savcısının Görev ve Yetkileri” (4) Diğer kamu görevlileri de, 
yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit 
geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.”  
437Yargıtay 11.C.D., 27.6.2001 tarih ve E: 2001/6898, K: 2001/7380 sayılı kararı, “Kaçakçılık suçunun işlendiğinden 
haberdar olan C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme istemesi ve kamu davası açılması 
hususunun, inceleme sonucunun bildirilmesine talik olunması gerekirken, dava şartı olan mütalaa alınmadan açılan 
kamu davasına devamla mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.” (Yargıtay Kararları Dergisi,  Cilt 29, 
Sayı 2, Şubat 2003, s.317) 
Yargıtay 9.C.D., 29.4.1997 tarih ve E: 1997/1251, K: 1997/3001sayılı Kararı “213 sayılı Yasanın 367. maddesi 
gereğince Defterdarlıktan mütalaa alınmadan Emniyet Müdürlüğünün ihbar yazısına dayanılarak açılan davaya 
devamla hüküm tesisi yasaya aykırıdır.” (Yargıtay Kararları Dergisi,  Ekim 1998) 
438 CMK “Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm” başlıklı 223(8). maddesi “Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen düşme 
sebeplerinin varlığı veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar 
verilir. Ancak, soruşturmanın ve kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği 
anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.”  
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edilerek soruşturmaya inceleme sonucu düzenlenen vergi suçu raporundan sonra devam 

edilecektir.  

1.1.1. Vergi İncelemesi Yapılması 

Vergi suçu oluşturan sahtecilik olayının tespitine yönelik vergi incelemesi, 

soruşturma evresinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü 

maddesinde hüküm altına alınan vergi incelemesinin, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması amacı, vergilendirmede 

vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek içeriğinin ortaya çıkarılması 

ile sağlanacaktır. 

Vergi Usul Kanunu'nun 3. ve 134. maddeleri uyarınca, vergi incelemesi vergi 

yükümlüsünün defter ve belgeleri ile sınırlı olmaksızın her türlü kanıtlama aracı 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. Vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti ile belgelere 

yansıyan biçimsel şekli arasında farklılık bulunması durumunda, biçimsel şeklin doğru 

ve gerçek olduğu yönünde vergi yükümlüsünün olayı kanıtlamak üzere inandırıcı ve 

hukuken kabul edilebilir delilleri kullanması mümkün bulunmaktadır439. 

Vergi hukukunda vergi matrahının tespitine ilişkin olarak düzenlenen ve 

düzenleyenler hakkında hukuki bir hüküm ifade eden belgeler maddi delil440 

niteliğindedir. İhticaca salih441 olarak düzenlenen kontrat, makbuz, bordro, defter, fiş, 

fatura gibi belgeler maddi delil olarak kabul edilmektedir442.  

Danıştay'ın sürekli içtihatları uyarınca vergi kanunlarına uygun olarak tutulan 

defterler, düzenlenen belgeler, vergi yükümlüsünce vergi incelemesi sırasında kabul 

edilen hususlar (ikrar), defter, fatura, makbuz, müstahsil fişi, bordro, resmi kayıt ve 

                                                
439 Veysi SEVİĞ, “Gelişen Vergi Hukukunda Delil ve İspat”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 23, Sayı 277, Eylül 2004, 
s. 10–14.  
440Danıştay 4. Dairesi, E:1971/908, K:1971/2089 sayılı kararı  “Maddi delil, iddiaları doğrulayıcı nitelikte olan ve 
hukuk nizamında aksi ispat edilmedikçe doğruluğu kabul edilen mevcut belgelerdir.” (SABAN, a.g.e.,  s. 78.)  
Danıştay 4. Dairesi, 13.03.1978 tarih ve E:1977/3061, K:1978/852 sayılı kararı, “Vergi hukukunda maddi delilin 
defter, fatura, makbuz, müstahsil fişi, bordro resmi kayıt ve mukavelelere dayanılarak tespit edilen matrahlar için söz 
konusu olabileceği…”(SABAN,a.g.e., s. 78.) 
441 Osmanlıca hukuk terimi, işe yarar olmak, delil sayılabilmek, sağlam delil kabul edilebilir olmak ve kararda 
kendisine dayanılabilmek niteliğinde bulunmak. http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ihticaca+salih+olmak, 
Erişim:[09.06.2009]  
442 Recep TURGAY, Vergi Usul Kanunu ve Tatbikat, İkinci Bası, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1969, s.103. 
(Aktaran SABAN, a.g.e., s. 78.) 
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mukaveleler, defter kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemeleri, tanık beyanları, bizzat 

olayın içinde bulunan ve hep birden vergi yükümlüsü aleyhine beyanda bulunmalarının 

düşünülmesine olanak bulunmayan alıcı beyanları443 ve vergiyi doğuran olayın 

oluşmasında taraf olan kişilerin yazılı ve sözlü açıklamaları maddi delil niteliğindedir. 

1.1.1.1. Suçun Maddi Unsurunun Tespiti 

Vergi suçu oluşturan sahtecilik olaylarında suçun maddi unsurunun kesin ve 

ayrıntılı olarak tespit edilmesi, vergi hukukunda bir belgenin sahte olup olmadığının 

somut belge üzerinde yapılan tespite değil, belgeye yansıtılan işlemin gerçek olup 

olmadığının tespiti sonucuna dayanması444 nedeniyle, önemli bir sorun oluşturmaktadır.  

1.1.1.1.1. Belge Üzerinde Yapılan Tespitler 

Vergi yükümlüsünün vergi matrahının tespitinin dayanağını oluşturan 

belgelerinin, vergi kanunlarında ve bu kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 

yürürlüğe konulan idari düzenlemelerde öngörülen biçimsel kurallara uygun bulunması 

ve belgelerin temsil ettiği vergiyi doğuran olayla ilgili diğer biçimsel işlemlerin 

noksansız yerine getirilmiş olması gerekmektedir.   

1.1.1.1.2. Belgeye Yansıyan İşlemin Doğruluk ve Gerçekliğinin Tespiti 

Vergiyi doğuran olayı yansıtan belgelerin şekle uygun olarak düzenlenmiş 

olması, belge içeriğinin mutlak olarak doğru olduğu sonucunu doğurmamaktadır. Vergi 

yükümlüsü tarafından düzenlenen belgelerin ve bu belgelere dayanılarak 

gerçekleştirilen defter kayıtlarının vergilendirmeye esas alınması için söz konusu 

biçimsel işlemlerin, vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti ile uyumlu olması 

gerekmektedir445. 

                                                
443 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 22.4.2005 tarih ve E:2005/31, K:2005/95 sayılı kararı “Vergi Usul 
Kanunu’nun 3. maddesinin (b) fıkrasına göre, vergilendirme işlemi yapılırken muamelenin tarafları arasında oluşan 
maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği ve bu gerçek mahiyetin yemin hariç her türlü 
delille ispatlanabileceği kurala bağlandığından; vergiyi doğuran olayla ilişkisi açık bulunan, sözleşmenin 
taraflarından birisini teşkil eden ve yükümlü ile arasında bir husumet bulunduğu da tespit edilemeyen alıcıların 
ifadeleri maddi delil niteliğinde olup matrah takdirine esas alınabilir.” (Bumin DOĞRUSÖZ, Veysi SEVİĞ, 
Referans Gazetesi, 11 Nisan 2007.) 
444 DONAY, a.g.e., s.147. 
445 Danıştay 3. Dairesi, 26.09.2006 tarih ve E: 2006/30, K: 2006/2284 sayılı kararı “…belgelerin ve defter kayıtlarının 
vergi kanunlarında ve bu kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan idari düzenlemelerde 
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Vergilendirme olgusunun kaynağını vergi yükümlüsü ile üçüncü kişiler 

arasında gerçekleştirilen ekonomik işlemler oluşturmaktadır. Vergilendirmede 

ekonomik içerik, kullanılan biçimsel kalıptan daha önemli olmaktadır. Vergilendirmede 

biçimsel kalıp yerine gerçek ekonomik içeriğin esas alınması gerekmektedir. Vergi 

idaresi, vergi yükümlüsü tarafından biçimsel kanıt olan belgelerle ortaya konulan 

ekonomik işlemin doğruluğunu ve gerçekliğini araştıracaktır446. 

1.1.1.1.3. Vergi Yükümlülüğüne İlişkin Deliller 

Vergi yükümlüleri tarafından defter tutulmaması, işi terk ve adres 

değişikliklerinin bildirilmemesi, vergi beyannamelerinin verilmemesi, ödenmesi 

gereken vergilerin ödenmemesi, vergi incelemelerinde defter ve belge ibraz edilmemesi 

gibi vergi yükümlülüğüne ilişkin ödevlerin yerine getirilmemesi, düzenlenen belgenin 

gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda karine olarak değerlendirilmektedir. 

                                                                                                                                          
öngörülen biçimsel kurallara uygun bulunması ve belgelerin temsil ettiği vergiyi doğuran olayla ilgili diğer biçimsel 
işlemlerin noksansız yerine getirilmiş olması, örneğin, mükellefiyet tesisi, belge bastırma izni alınması, sevk 
irsaliyesi düzenlenmesi, çek verilmesi, borsa tescili gibi işlemlerin yapılması, düzenlenen belgelerin ve bu bilgilere 
dayanılarak gerçekleştirilen defter kayıtlarının vergilendirmeye esas alınması için yeterli değildir. Ayrıca; söz konusu 
biçimsel işlemlerin, vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti ile uyumlu olması da gereklidir.” 
Danıştay 7. Dairesi, 15.03.2005 tarih ve E: 2003/1347, K: 2005/372 sayılı kararı “Vergilendirmeye esas alınan belge 
ve kayıtların gerçek mahiyetle uyumlu olduğunun kabul edilebilmesi ise; biçimselliklerinin ötesine geçilerek, belgeyi 
düzenleyenin iştigal konusu, satmış göründüğü emtia veya yapmış olduğu hizmet bakımından organizasyonu, 
ekipmanı, işin gerektirdiği sayıda işçinin varlığına, emtia alımlarının gerçekliği, alım-satım için zorunlu veya bu 
işlemlerin doğal sonucu olan diğer işlemlerin gerçekleştirilme biçimi, ekonomik durumu ile vergilendirme döneminde 
yapmış göründüğü işin hacmi arasındaki ilişki, kredi kullanıp kullanmadığı, vergi ödevlerinin yerine getirilmesindeki 
özen gibi unsurlardan hareketle yapılacak inceleme sonuçlarının, ortada gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifası 
olduğunu göstermesine bağlıdır.” http://www.kaynakcalivergikanunlari.com/bilgi_bankasi.asp?Cat_ID=175, 
Erişim:[09.07.2009]. 
Danıştay 11. Dairesi, E:1996/6899, K:1997/4410 sayılı kararı “Faturaların biçimsel kurallara uygun olmasının, sevk 
irsaliyesi ve çek düzenlenmesinin, borsaya tescil yapılmasının, faturada gösterilen emtianın gerçekten faturaların 
düzenleyicisi gözüken kimselerden satın alındığını kanıtlamaya yeterli olmadığı,  
 Çünkü gerçeğe aykırı fatura düzenlendiği gibi sevk irsaliyesi de düzenlenebilmesi, işlemlere gerçek görüntüsü 
verebilmek için anlaşmalı kişilere çekle ödeme yapılıp paranın daha sonra geri alınması da mümkün olmaktadır. Yine 
borsa tescilleri tamamen alıcı ve satıcıların beyanına dayandığından malın borsada gösterilmesinin söz konusu 
olmadığı, burada yapılan işlerin satışlara ilişkin olarak düzenlenen faturalarda yer alan bilgilerin borsa 
beyannamesine aktarılması ve söz konusu beyannamenin borsaca onaylanmasından ibaret olduğundan, tescil 
işleminin yapılmış olması tescile konu ürünün gerçekten satın alındığının kanıtı sayılamaz.”   
446 Vergi hukukunda vergi idaresi açısından belgeye yansıyan işlemlerin gerçek olup olmadığının tespitinde özel 
kanıtlama kural ve yöntemi V.U.K. Madde 3/B’de düzenlenmiştir. “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu 
olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 
muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi 
tabi ve açık bulunmayan şahit ifadesi, ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. İktisadi, ticari ve teknik icaplara 
uymayan veya olayın özelliğine göre, normal ve mutat olmayan bir durumun iddia olunması halinde, ispat külfeti 
bunu iddia eden tarafa aittir.” Ayrıntılı bilgi için bkz. Selim KANETİ, “Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım 
İlkesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Temmuz 1992, Sayı 131, 1981–2003 Vergi Dünyası CD, s.7, Anved BLOOMEYER, 
Turgut AKINTÜRK, “Medenî Usul Hukukunda Delillerin Takdiri”, s.167–178 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/327/3292.pdf , Erişim:[26.05.2009] 
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Vergisel ödevlerin yerine getirilmemiş olması tek başına belgenin gerçek 

durumu yansıtmadığının delili olmayacaktır. Vergisel ödevlerin yerine getirilmemiş 

olması yalnızca bir karine olarak değerlendirilmektedir. Vergi uygulamasında belgenin 

sahteliğinin kabulü için vergisel ödevlerin yerine getirilmemesinin yanı sıra somut dış 

verilere dayanılması gerekmektedir447. 

1.1.1.1.4. Mal Hareketine İlişkin Deliller:  

Vergilendirmeye esas alınan belgelerin gerçekleşen işlemle uyumlu olduğunun 

kabul edilebilmesi biçimselliklerin ötesine geçilerek, belgeyi düzenleyenin faaliyet 

konusu, satmış göründüğü emtia veya yapmış olduğu hizmet bakımından 

organizasyonu, ekipmanı, işin gerektirdiği sayıda işçisinin varlığı, emtia alımlarının 

gerçekliği, alım-satım için zorunlu veya bu işlemlerin doğal sonucu olan diğer 

işlemlerin gerçekleştirilme biçimi, ekonomik durumu ile vergilendirme döneminde 

yapmış göründüğü işin hacmi arasındaki ilişki, kredi kullanıp kullanmadığı, vergi 

ödevlerinin yerine getirilmesindeki özen gibi unsurlardan hareketle yapılacak vergi 

incelemesi sonucunun ortada gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifası olduğunu 

göstermesine bağlıdır448. 

                                                
447 Danıştay 7. Dairesi, 15.03.2005 tarih ve E: 2003/1347, K: 2005/372 sayılı kararı “Beyan ettikleri yüksek ciroları 
elde edecek sermayeye ve iş organizasyonuna sahip olmayan, yüksek cirolar beyan etmelerine karşın düşük tutarlı 
katma değer vergisi ödeyen ya da hiç ödemeyen, işyeri bulunmayan, alışlarının gerçek olmadığı yetkililerince de 
kabul edilen şirketler tarafından düzenlenen faturaların gerçek dışı olduğu, bu nedenle, söz konusu faturalarda yer 
alan katma değer vergilerinin indiriminin reddi suretiyle yapılan tarh ve ceza kesme işlemlerinde hukuka aykırılık 
bulunmadığı hk.” 
Danıştay “sahte fatura ticareti yapmak üzere kurulduğu iddia edilen şirketin; bilinen tüm adreslerinde bulunamaması, 
defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi ve çok yüksek tutarda cirosu olduğu halde sembolik denilebilecek 
düzeyde kar elde etmiş olması,” şirketin sahte fatura ticareti yapmak üzere kurulduğu kanaatini doğrulayıcı tespitler 
olarak göz önüne alınır.” 
Danıştay 9. Dairesi “yükümlüye fatura verenler nezdinde yapılan incelemelere göre bir şirketin yükümlüye verdiği 
faturanın sahte olduğu yönünde beyanının bulunması, diğerlerinin işyerlerinde yapılan tespitlerde işyerlerinin boş 
olduğu, faaliyetleri ile ilgili beyannamelerini vermedikleri, iş yeri adreslerinde başka mükellefin bulunduğu, sadece 
sahte belge ticareti yapabilmek için vergi dairelerine mükellefiyet tesis ettirip yok oldukları, ayrıca davacı firmanın 
defter belgelerinin yanması sebebiyle incelemeye defterlerin ibraz edilmediğini beyan etmesi, ancak defterlerin 
yandığına ilişkin hiçbir kuruma müracaat etmediği, bu yüzden bu iddiaya itibar edilemeyeceği” gerekçeleriyle söz 
konusu şahıslardan alınan faturalara itibar edilemeyeceğine karar vermiştir. 
448 Yargıtay 11. C. D., 16.03.2005 tarih ve E:2004/3039, K: 2005/1171 sayılı kararı “sahte olduğu iddia edilen 
faturaların düzenlendiği tarih itibarı ile suçun oluşabilmesi için alınan faturaların vergi yasalarına göre kullanılıp 
kullanılmadığı, beyannamelerde belirtilip belirtilmediği araştırılarak kullanılması halinde, faturalarda satıldığı 
belirtilen malzemelerin sanığın firmasına ait stok kayıtları ile uyumlu olup olmadığı, sanığın sermaye, personel, depo, 
işyeri itibari ile bu miktarda malzemeleri satıp satamayacağı, taşıma ve sevk irsaliyeleri ile bedelinin ödendiğine 
ilişkin ticari gerekçelere uygun banka ve kasa kayıtları ile uyumlu ödeme belgelerinin bulunup bulunmadığının 
araştırılması”  
Yargıtay 11. C.D., 8.6.2001 tarih ve E: 2001/6048, K: 2001/6948 sayılı kararı “Faturaların gerçek alım- satıma dayalı 
olup olmadığının belirlenmesi yönünden, sevk ve taşıma irsaliyeleri, teslim tesellüm belgeleri araştırılıp ödeme 
şekillerinin, ticari yaşam gözlemlerine ve teamüle uygunluğunun değerlendirilmesi, bu hususlarda bilirkişi incelemesi 
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İşçi Sayısı, Makine Parkı, İşyeri Hacmi, Sermaye Durumu 

Vergilendirmede vergiyi doğuran olayların gerçek mahiyetinin esas alınması 

teknik bir bilgi ve çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Belge konusu malı bir araya getirecek 

sermayeden, araç, gereç ve personelden yoksun olan, ticari organizasyonu olmayan ve 

ticari geçmişi ve piyasa itibari bulunmayan449 vergi yükümlüleri tarafından sahte fatura 

düzenlediğini itiraf eden bir kişiden mal alışının gerçek olduğunun iddia edilmesi, ticari 

icaplara uymayan ve normal olmayan bir durumun iddia olunması anlamına gelecektir. 

Mal alımlarına ilişkin işlemlerin sadece aracılarla ve telefonla gerçekleştirilmesi 

ekonomik icaplara uymayan ve normal olmayan bir durum olarak değerlendirilecektir. 

Bu durumun ticari veya ekonomik icaplara uyan ve normal olan bir durum olduğunu 

ispat külfeti iddia edene düşmektedir. 

Fiili Envanter-Kaydi Envanter 

Danıştay içtihatları uyarınca belgelerin sahteliğinin tespiti için defter ve 

belgeler üzerinde yapılacak olan vergi incelemesi sırasında, alım satım faaliyetleri ile 

uğraşan vergi yükümlüleri için defter ve belgeler üzerinde kaydi ve fiili envanter 

yapılarak emtia miktar dengesinin oluşup oluşmadığının araştırılması gerekmektedir.  

 

                                                                                                                                          
yaptırılması ile belgesiz yapılan satın almanın bir başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, faturanın 
sahte olarak kabulü gerektiği de gözetilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, 
Cilt 28, Sayı 9, Eylül 2002, s.1446–1447.) 
Yargıtay 11. C.D., 28.05.2001 tarih ve E: 2001/4883, K:2001/5847 sayılı kararı “faturalarda belirtilen hizmetleri 
yapacak işgücü, araç, gereç ve makine parkına sahip olmadığı şeklindeki tespitin dayanakları getirtilip incelenerek, 
gerektiğinde bu yönden araştırma yapılıp, ayrıca faturaların gerçek bir hizmet karşılığı düzenlenip 
düzenlenmediklerinin belirlenmesi için bedellerinin ödendiğine ve düzenleyicisinin hesabına girdiğine dair, ticari 
teamüle uygun, kanıtlama yeterliliği olan, banka ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler de araştırıldıktan sonra, 
deliller tartışılıp değerlendirilerek hüküm kurulması gerekirken yeterli delil bulunmadığından bahisle eksik 
soruşturmayla beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.”  (GÜLTAŞ, a.g.e, s.285.) 
Yargıtay 11.C.D., 16.5.2001 tarih ve E: 2001/3907, K: 2001/5039 sayılı kararı “Suça konu faturalar ile ilgili vergi 
tekniği raporu, varsa vergi inceleme raporu aslı veya onaylı örneği ile ekleri getirtilip incelenerek sahteliği belirleyen 
tespitiyle, bedelin satıcıya ödendiği ve hesabına girdiğine dair ticari teamüle uygun kanıtlama yeterliliği olan banka 
hesapları ve kasa mevcuduyla uyumlu gerekli belgeler dikkate alınarak, bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir.” 
(Yargıtay Kararları Dergisi, Nisan 2002) 
Yargıtay 11.C, D., 21.2.2001 tarih ve E: 2001/55, K: 2001/1553 sayılı kararı “5590 sayılı yasanın 52. maddesi 
uyarınca borsa tarafından yapılan tescil işleminin icra ediliş biçimi ve niteliği itibariyle, tescile konu alım-satımın 
gerçek olduğunu tek başına kanıtlamaz. Alım-satımdan dolayı düzenlenen fatura veya diğer belgelerin yanıltıcı veya 
sahte oldukları her zaman iddia ve ispat olunabilir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Eylül 2001) 
449 Danıştay 11. Dairesi, 15.10.1998 tarih ve E: 1998/218, K:1998/3507 sayılı kararı “Çalıştırdığı işçi sayısı, 
kullandığı makine parkı, kiraladığı işyeri hacmi dikkate alındığında verilen hizmeti yapabilecek kapasitede 
olduğundan sabit ve yaptırdığı soya kesim ve dikim işine ait faturalarda gösterilen fiyat ve tutarlarının başka 
firmalara yaptırılan işlere ait fiyat ortalamasının içinde kaldığının açık olması karşısında faturaların gerçek bir fason 
veya soya kesim dikim işine ait olduğu sonucuna varılması gerekmektedir.” 



 158 

Randıman İncelemesi 

Danıştay içtihatları uyarınca üretim işletmeleri için satıma konu ettiği malları 

üretebilecek kapasiteye sahip olup olmadığının üretim hacmi dikkate alınarak tespiti, 

yani randıman incelemesi yapılması ve ayrıca işletmelerin satışlarının incelenmesi 

gerekmektedir. Danıştay içtihatları malın gerçekte üreticiden satın alındığının kesin 

delillerle kanıtlanması; kesin delil ile kanıtlanamıyorsa işletmenin defter ve belgeleri 

üzerinde emtia miktar dengesinin üretim ve ödeme belgeleri ile doğrulanarak tespiti 

gerektiği yönündedir450. 

Karşıt İnceleme 

Danıştay içtihatları uyarınca, satıcı ve satıcıya mal tedarik edenler nezdinde 

defter ve belgeler üzerinde inceleme yapılması ön şart olarak değerlendirilmektedir. 

Belgenin sahte veya yanıltıcı niteliğinin tespiti amacıyla defter ve belgeler üzerinde 

yapılan incelemeler sadece belgeyi düzenleyen nezdinde değil, belgeyi düzenleyenin 

mal ve hizmet aldığı şahıslar/işletmeler nezdinde genişletilerek gerçekleştirilmelidir451.   

1.1.1.1.5. Para Hareketine İlişkin Deliller: Banka Kayıtları 

Belgenin sahteliği hususunda yapılan vergi incelemesinde ödeme şekli 

belgenin içerik itibariyle sahteliğini veya doğruluğunu tek başına kanıtlayıcı bir unsur 

olarak değil, destekleyici bir unsur olarak kullanılmaktadır. Ticari ve ekonomik icaplara 

uymayan ve normal olmayan bir durum olarak yüksek tutarlara varan ödemelerin peşin 

                                                
450Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 02.06.1989 tarih ve K:1998/159 sayılı kararı. 
451 Danıştay 4. Dairesi, E:1999/1245, K:1999/2784 sayılı kararı “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespiti 
ancak faturaların gerçek mal hareketine dayanıp, dayanmadığının araştırılması yoluyla bulunabilir, söz konusu 
araştırma ise en doğru şekilde karşıt inceleme ve yıl içerisindeki mal hareketlerinin ortaya konulması amacıyla davacı 
kurumun defter ve belgeleri üzerinde yapılabilir, oysa vergi inceleme raporunda yıl içerisindeki mal hareketine ilişkin 
inceleme ve araştırmanın yapılmadığı, sahte fatura düzenlediği ileri sürülen şahısların tamamının vergi mükellefi 
olmasına rağmen karşıt inceleme yoluna başvurulmadığı, yalnızca bağlı olduğu vergi dairelerinden gelen yazılar esas 
alınmak suretiyle faturanın gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşıldığı, bu sebeplerle tarhiyatın kaldırılması gerektiği” 
belirtilmiştir. 
Danıştay’ın vermiş olduğu bir kararda “sahte belge ticareti yaptığı ileri sürülen yükümlü şirket hakkında, mal 
satışlarına ilişkin karşıt incelemeler yapılmadan sahte fatura ticareti yaptığı ve komisyon aldığına dair saptamalar 
olmaksızın yalnız mal alış faturalarına ilişkin olarak yapılan karşıt incelemelere dayanılarak mal satış tutarı üzerinden 
komisyon geliri elde edildiğini kabul etmek suretiyle hesaplanan matrah farkları üzerinden yapılan tarhiyatta yasaya 
uyarlık bulunmadığı” belirtilmiştir. 
Danıştay’ın buna benzer başka bir kararında ise "davacının, adına fatura düzenlediği kişiler ile davacı arasındaki 
ticari ilişkinin mahiyeti araştırılmadan faturaların gerçek mal satışı karşılığı düzenlemediği hususunda hukuken itibar 
edilebilir nitelikte herhangi bir tespit bulunmadan varsayım yoluyla faturaları sahte addetmek ve komisyon elde 
edildiğini kabul etmek suretiyle bulunan matrah farkı üzerinden yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uygunluk 
bulunmadığı" belirtilmiştir.  
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ve nakit olarak elden yapılması, para hareketinin gerçekleşmediğini gösteren bir karine 

olarak dikkate alınmaktadır. Ödemelerin tamamının nakden ödeme şeklinde yapılması 

veya hamiline ödenen çeklerle ödemenin gerçekleştiğinin kanıtlanmaya çalışılması 

itibar edilmeyecek olan bir kanıtlama şekli olarak değerlendirilmektedir. 

Ticari ve ekonomik yaşamda banka veya çekle ödeme, nakit ödemeye göre 

daha kanıtlanabilir niteliktedir. Ödemenin banka üzerinden yapılması, ilişkinin 

gerçekliği hakkındaki en önemli delildir452. Bankadan yapılan ödeme defter ve belgeler 

üzerindeki kayıtlar ile desteklenmelidir. Bununla birlikte ödemenin banka üzerinden 

yapılmış olması, tek başına mutlak bir olayın gerçekliğinin karinesi olarak kabul 

edilmemektedir453.  

1.1.1.1.6. İtiraf/İkrar  

Ceza yargısı ve idari yargıda  «re’sen araştırma ilkesi ve yazılılık ilkesi»  

geçerli olduğundan ikrar454 kesin delil olarak kabul edilmemektedir. Re’sen araştırma 

                                                
452 Danıştay 4. Dairesinin bu konudaki kararında “...incelemenin, çevreden toplanan bilgi ve beyanlara göre 
sonuçlandırılarak yapıldığı, defter ve belge üzerinde inceleme yapmadan, kişinin ifadesine başvurmadan faturanın 
gerçek bir mal alım - satımı ile ilgili olmadığı sonucuna varıldığı, oysa faturalarda yazılı mal bedelinin fatura 
düzenleyen kişiye banka havalesi ile ödendiğinin dava dilekçesindeki belgelerden anlaşıldığı, incelemeden  maksadın 
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu tespit etmek noktasından hareketle tarhiyatın yersiz olduğu” kanaatine 
varılmıştır. 
453 Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 12.04.1994 tarih ve E:1994/355, K:1995/23 sayılı kararında; 
“faturanın biçimsel koşullara uygun olması, sevk irsaliyesi ve çek düzenlenmesi, borsaya  tescil gibi işlemlerin 
faturada gösterilen emtianın gerçekten faturanın düzenleyicisi görünen kimselerden satın alındığını kanıtlamaya 
yeterli olmadığı, gerçeğe aykırı fatura gibi sevk irsaliyesi de düzenlenebilmesi, işlemlere gerçek görüntüsü 
verebilmek için anlaşmalı kişilere çekle ödeme yapılıp, paranın tekrar geri alınabileceğinin mümkün olduğu” 
belirtilmiştir. 
Yargıtay 11. C.D., 04.06.2008 tarih ve E: 2008/3633, K: 2008/5612 sayılı kararı “Suça konu faturaların gerçek alım 
satıma dayalı olduklarına ilişkin mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyeleri teslim ve tesellüm belgeleri 
ile bedellerinin ödendiğine dair ticari teamüle uygun kanıtlama yeteneği olan geçerli belgelerin sunulamaması ve 
sanığın faturayı düzenleyen kişilerden alışveriş yapmadığına ilişkin beyanı karşısında yüklenen sahte fatura 
kullanmak suçunun sabit olduğu” (Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 34, Sayı 11, Kasım 2008, s. 2307–2309.)  
Yargıtay 11. C.D., 05.07.2004 tarih ve E: 7325, K: /6021 sayılı kararı “Satış karşılığı Elmas Limited Şirketi hesabına 
yatırılan paranın ertesi gün aynı miktarla sanığın hesabına geçirildiği, sanığın satılan malların Elmas Limited 
Şirketi’ne girişini belgeleyebilmek için düşük bedelle bu firma adına fatura düzenlediğinin anlaşılması karşısında 
eylemi sahte fatura olarak kabul eden mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığı”  
Yargıtay 11. C.D., 28.05.2001 tarih ve E: 2001/4883, K: 2001/5847 sayılı kararı “Faturaların gerçek bir hizmet 
karşılığı düzenlenip düzenlenmediklerinin belirlenmesi için, bedellerinin ödendiğine ve düzenleyenin hesabına 
girdiğine dair, ticari teamüle uygun kanıtlama yeterliliği olan, banka ve kasa mevcuduyla uyumlu geçerli belgeler de 
araştırıldıktan sonra sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Şubat 2002).   
Yargıtay 11. C.D., 17.10.2001 tarih ve E: /8869, K: /9594 sayılı kararı “emtia alışlarının bir kısmının çeklerle 
yapıldığı belirtilmesine göre, ilgili bankadan çeklerin kimler adına düzenlendiği, kim tarafından tahsil edildiği 
hususları da araştırılıp toplanan delillerin değerlendirilmesinden sonra, gerektiğinde temsil yetkisinin bölüşümündeki 
ağırlık ve sınırları da araştırılarak ceza hakimini bağlamayan Vergi Mahkemesi kararı esas alınarak beraat kararı 
verilmesi”   
454 Faruk EREM, Ceza Usulü Hukuku, İkinci Baskı, Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, 1968, s. 328. “İkrar 
teriminin hukuk usulünde, itiraf teriminin ise ceza usulünde kullanılması gereklidir. Ceza hukukunda itiraf, suçun onu 
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ilkesi olan yargılama türlerinde diğer delillerle desteklenmeyen ikrar455 ancak ikrarda 

bulunan kişi aleyhine kullanılabilir. Suç izafe edilen diğer kişiler hakkında doğrudan 

kesin delil olarak kabul edilemez.  

Vergi uygulamalarında ikrar eden kişi ödenecek verginin azalmasını sağlama456 

veya mal satılan ya da hizmet yapılan kişiye karşı duyulan ağır husumet nedeniyle 

intikam alma amacı ile hareket edebilir457. Kişinin kendi aleyhine sonuç doğurabilecek 

olmasına karşın ikrar ederek daha önemli çıkar sağlama amacıyla hareket etmesi söz 

konusu olabilir.  

Sahte belge düzenleme olayında şüphelinin «düzenlediği belgelerin sahte 

olduğu» şeklindeki ifadesi458 söz konusu belgeleri kullananlar açısından suçlamayı 

içermektedir. Vergi incelemesinde sahte belge düzenlediği iddia edilen kişiler ve bu 

kişilerden belge temin ederek kullanan vergi yükümlülerinin alım-satım ilişkisi 

konusundaki ifadelerine başvurulması ancak sadece ifade ile yetinilmeyip belgelerin 

gerçekliğini ortadan kaldıran diğer kanıtlama araçları da kullanılarak sahteliğin ortaya 

konulması gerekmektedir459. 

                                                                                                                                          
işleyen tarafından açıklanması, suç isnadı ile ilgili hususlar hakkında sanığın özgür iradesi ile yaptığı beyanlar, 
sanığın kendisinin suçluluğu hakkındaki tanıklığı olarak tanımlanır.” 
455 Danıştay 4. Dairesi, 05.03.1999 tarih ve E: 1998/2139, K: 1999/883 sayılı kararı, “ifade dışında, olayla ilgili 
başkaca kanıtlar bulunmadan varsayıma dayalı olarak tarhiyat yapılmasının mümkün olmadığı”  (Danıştay Dergisi, 
Sayı 101, s. 317.) 
456 Vergisel yükümlülükten kurtulmak isteyen kişinin yersiz ikrarda bulunması makul karşılanabilir. Sahte belge 
olaylarında sahte belge düzenleyenlerin belgeleri %2-%5 arasında komisyonlar ile sattıkları kabul edilmekte ve bu 
kişiler hakkında vergi tarhiyatı düzenledikleri faturaların 20 ila 50 de biri üzerinden yapılmaktadır.  
457Memduh ASLAN, Akın Gencer ŞENTÜRK, “Vergi Hukukunda Delil Sistemi: İfade, İkrar ve Beyanın Delil 
Niteliği”, Mali Pusula Dergisi, Sayı 43, Temmuz 2008, s. 20–28.  
458 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 07.04.2000 tarih ve E: 1999/424, K: 2000/137 sayılı kararında 
“somut bir tespit yapılmaksızın sadece fatura düzenleyicisinin beyanına dayanılarak temizlik malzemesi alış 
belgelerinden bir kısmının giderleri yüksek göstermek amacıyla gider kayıtlarına alındığı nedeniyle yapılan cezalı 
tarhiyatın onanması yolunda vergi mahkemesince verilen ısrar kararını bozmuştur. Karar da ayrıca, gerçek usulde 
vergiye tabi ve mükellefiyet kaydı bulunan bir tacirin düzenlediği faturanın gerçeği yansıtmadığının ve giderleri 
yüksek göstermek amacıyla kullanıldığının kabul edilebilmesi için bu belgelerdeki emtianın alınmadığının somut 
olarak saptanması gerektiği de belirtilmiştir.” (Danıştay Dergisi, Sayı 104, s. 147.) 
459Danıştay 7. Dairesi, 13.06.2001 tarih ve E:2000/6231, K:2001/2238 sayılı kararı “davacı şirkete emtia satmış 
görünen şirket hakkında düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak bu şirket adına komisyon karşılığı fatura 
düzenlemekten dolayı tarhiyat yapılıp yapılmadığının yapılmışsa dava açılıp açılmadığının; açılmış ise, ne şekilde 
sonuçlandığının saptanmasının da dava konusu uyuşmazlığın çözümü için önem taşıdığı bu bakımdan; eksik 
incelemeye dayandığı sonucuna varılan mahkeme kararında isabet görülmeyerek yerel mahkeme kararı 
bozulmuştur.”  
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Mali poliste alınan ifadelerin delil olma niteliği bulunmadığı460 gibi sadece mali 

poliste alınan ifadeye dayanılarak belgenin sahteliğine karar verilmesi461 mümkün 

değildir. Mali polis tarafından alınan ifadenin sadece bir ihbar kabul edilmesi ve 

sahteliğin tespiti için gerekli diğer deliller ile desteklenmesi gerekmektedir462. Bu 

durumda, mali poliste alınan ifadeler diğer deliller ile desteklenmediği sürece tek başına 

bir anlam içermeyecektir463.  

1.1.1.1.7. Tanık İfadesi  

Vergi hukukunda yer alan delil serbestliği ilkesi uyarınca, tanık ifadesi vergi 

idaresi veya vergi inceleme elemanınca elde edilen vergiyi doğuran olayı kanıtlamaya 

yarayan bir araçtır. Tanık ifadesinin delil değeri açısından bakıldığında, sadece beyan ve 

ifadelerden hareketle çoğu zaman maddi gerçeğe kolaylıkla ulaşmak olanaklı 

bulunmamaktadır. Tanık ifadesi, düzenlenen belgenin sahteliğine ilişkin diğer tespitlerle 

ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir kanıtlama aracı olarak dikkate alınmalıdır. 

1.1.1.1.8. Mali Poliste Alınan İfadeler ve Tanık Beyanları 

Vergi Usul Kanunu’nun «İncelemeye Yetkililer» başlıklı 135. maddesinde, 

vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar arasında mali polis sayılmamıştır. Vergi 

uygulamalarında, vergi incelemesi yapma yetkisi bulunmayan kamu görevlileri 

tarafından yapılan inceleme ve tespitlerin vergilendirmeye esas alınması mümkün 

değildir.  

                                                
460 Danıştay 11. Dairesi, 07.11.1995 tarih ve E: 1995/1831, K: 1995/2956 sayılı kararı “İnceleme elemanınca faturayı 
düzenleyen kişinin ifadesine başvurulmaksızın yalnızca mali poliste verdiği ifade esas alınamaz.” (Danıştay Dergisi, 
Sayı 101, s. 317.) 
461 Danıştay 4. Dairesi, 05.03.1999 tarih ve E: 1998/2139, K: 1999/883 sayılı kararı “Mali poliste alınan ifadenin esas 
alınması suretiyle kullanılan faturaların sahteliğinden söz edilemez” (Danıştay Dergisi, Sayı 101, s. 317.) 
462 Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulu, 26.03.1999 tarih ve E: 1998/263, K: 1999/201 sayılı kararı, “Mali poliste 
alınan ifadeler dışında başkaca bir tespit yapılmaksızın, gerçeği yansıtmayan faturalarda yer alan vergilerin indirim 
konusu yapıldığından bahisle davacı adına uygulanan tarhiyatın kaldırılması yolundaki ısrar kararında hukuka 
aykırılık yoktur.” (Danıştay Dergisi, Sayı 101, s. 226.) 
463 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 18.05.1990 tarih ve E: 1989/188, K: 1990/33 sayılı kararı “fatura 
düzenleyenlerin gerçekte yükümlüye mal satmadıkları yolundaki anlatımlarının, sağlıklı veri olup olmadığının, adı 
geçenlerin satışa konu mal giriş ve çıkış kayıtları araştırılmak, nakliye faturaları değerlendirilmek, üreticiden yapılan 
alım olup olmadığı, varsa bu konudaki stopaj kayıtları ile Katma Değer Vergisi bildirimleri incelenmek suretiyle 
yapılacak incelemeden sonra belirlenebileceği”   
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1.1.2. Suçun Manevi Unsuru  

Vergi inceleme elemanlarının vergi suçunu bildirmek için kanundaki tanıma 

uygun sahte belge kullanma tespiti yanında sahte veya yanıltıcı belge kullanma 

suçunun464 «manevi unsurunu» yani «kasıt unsurunu» arayacaklarına ilişkin Maliye 

Bakanlığı uygulaması, üzerinde en fazla tartışılan konulardan birini oluşturmaktadır. 

Maliye Bakanlığı’nca sahte veya yanıltıcı belge kullanımı suçunun ancak 

kasten işlenebilecek bir suç olması nedeniyle kastın olup olmadığının ve sahte veya 

yanıltıcı belgenin bilerek kullanıp kullanılmadığının (kasıt unsurunun) vergi inceleme 

elemanlarınca araştırılması gerektiği şeklinde uygulamaya yön verilmiştir. Vergi 

inceleme elamanları vergi suçu işlendiğini tespit etmeleri durumunda, vergi suçunun 

kasten işlenebilecek bir suç olmasından dolayı kasıt unsurunu değerlendirip vardıkları 

sonuca göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak veya 

bulunmayacaklardır465. 

Vergi suçunun kasıt unsurunun vergi inceleme elemanı tarafından 

değerlendirilmesi uygulamada tartışma konusu olan bir husustur466. Vergi incelemeye 

yetkili olanların bu hususu değerlendirme yetkisinin bulunmadığı görüşü kabul 

edilmektedir467.  

Vergi inceleme elamanları açısından tespit edilen vergi suçlarını Cumhuriyet 

Savcılığı’na bildirmemek, Türk Ceza Kanunu’nun 270. maddesinde öngörülen «kamu 

görevlisinin suçu bildirmemesi» suçunu oluşturacaktır468. Bu itibarla, vergi inceleme 

                                                
464 Sahte veya yanıltıcı belge düzenleme suçunda kast unsuru her zaman vardır. 
465 18.6.2002 tarihli ve 24789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 306 seri numaralı Genel 
Tebliği.  
466 T.C. Maliye Bakanlığı, Bir Reformun Anatomisi, Vergi Reformu Nasıl Gerçekleşti?, Ankara, 1998, s.86. 
“Sahte belge düzenlemek ekonomik olmanın ötesinde, topluma karşı işlenen suçlar içerisinde ceza kanunuyla 
cezalandırılmaktadır. Hiçbir ekonomik faaliyette bulunmaksızın, sanki öyle bir faaliyette bulunmuş gibi bir belge 
düzenlemek ya da hiçbir mal alışverişi olmadan birisinden belge alıp onu da deftere işlemek gibi. Buradaki olay karşı 
taraftaki kişinin kesinlikle hiçbir alışverişi veya üretimi olmadığı halde belge düzenlenmesidir. Bunu alıp deftere 
işleyen elbette ki, o fiilin sübjektif unsurunu vergi idaresi açısından taşımaktadır. Özel kastı, da zaten, mahkeme her 
halükarda değerlendirecektir. Mal alınmış ise, oradaki belgelerle ilgili değerlendirme çok daha farklı olacaktır. 
Burada üzerinde durulan konu, herhangi bir mal veya hizmet hareketi olmaksızın, tamamen sahte belge 
düzenlenmesidir.” 
467 Maliye Bakanlığının vergi inceleme elemanlarının kast tespiti yapmasını öngören düzenlemesi, ceza yargılama 
hukukunun temel ilkeleri “kamu davasının mecburiliği” ve “maslahata uygunluk” ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.   
468 TCK Madde 279 (1) “Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle 
bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren 
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elamanları tarafından suçun manevi unsurunun gerçekleşmediği sonucuna varılması 

durumunda, suçun manevi unsurunun gerçekleşmediğini açıklayan vergi suçu raporu 

düzenlenerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, vergi suçu oluşturan olayların manevi unsurunun vergi inceleme 

elemanı tarafından araştırılmasında esas alınacak ölçütün kesin ve ayrıntılı olarak 

belirtilmemiş olması uygulamada önemli bir sorun oluşturmaktadır. Vergi incelemesi 

sırasında bilerek veya bilmeyerek kullanma469 konusunda yapılacak araştırmalarda esas 

alınacak ölçütlerin belirtilmemiş olması470 aynı hukuki statüde bulunan vergi 

yükümlüleri açısından kanun maddesinin farklı uygulanmasına yol açmıştır471. Vergi 

inceleme elemanları tarafından yapılan vergi incelemelerinde kullanılan sahte veya 

içerik itibariyle yanıltıcı belge miktarının, ilgili yıl mal alımları içerisindeki oranının 

belli bir oranın altında oluşması ya da bedelin kısmen veya tamamen banka havalesi 

veya çekle ödenmiş olması «bilmeyerek kullanma» ölçütü olarak dikkate alınmaktadır. 

Bu gibi durumlarda, vergi suçu raporu düzenlenmemekte ve suç duyurusunda 

bulunulmamaktadır. Buna karşılık, sahte belge kullanan vergi yükümlülerinin belgelerin 

sahte olduğunu bilebilecek durumda oldukları hallerde472 kastın varlığı kabul 

edilmektedir. 

                                                                                                                                          
kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Bumin DOĞRUSÖZ, 306 sayılı Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ve Hukuku, Dünya Gazetesi, 27 Haziran 2002 Perşembe. 
469 Şükrü KIZILOT, “Bilene de Bilmeyene de Hapis Cezası”, Hürriyet Gazetesi, 14 Ocak 2003, 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=121577&yazarid=82 “Ülkeye 30 milyon dolar döviz getiren 
işadamı, kamyon şoförünün aldığı 150 milyon TL'lik yakıt faturasından dolayı 30 ay hapse mahkum olmuş şu anda 
hapiste. 2 trilyon TL cirosu olan ve 150 işçi çalıştıran Denizli'li sanayici Mustafa Eken, 223 milyon TL'lik KDV 
nedeniyle, 18 ay hapse mahkum. Fabrikası kapanıp dağıldı, kendisi kanun kaçağı... 50–100 milyon TL'lik fatura ve 
fişten mahkum olan ya da yargılanan binlerce vatandaş var. Özellikle, sembolik tutardaki faturaları kullanıp mağdur 
olanlara, ‘‘somut bir çözüm'' getirip, gerçek bir barış sağlanmalı...” 
470 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Naylon Fatura Olgusu ve Genel Tebliğ Düzenlemesi”, Dünya Gazetesi, 20 Haziran 
2002. “mükelleflerin belgenin sahte olduğunu hangi hallerde bilmelerinin gerektiğinin açıklanmadığı, “bilmek 
gerekmek veya bilmemek gerekmek” biçiminde bir vergisel yükümlülük ve ayırımı bulunmadığı ve bu ifadenin halin 
icabından bilebilecek durumda oldukları haller şeklinde anlaşılması ve yorumlanması” 
471 Recep ÇERÇİ, “Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Gelir İdaresi ve Yargı Mercilerince Farklı 
Yorumlanmasından Kaynaklanan Adaletsizlikler ve Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mali Pusula Dergisi, 
Yıl 4, Sayı 39, Mart 2008,  s. 18–19. 
472 Osman Ferhat ÇANAKKALE, “Sahte Belgeyi BA Formunda Bildirmemenin Ağır Sonucu”, 01 Aralık 2008, 
http://www.vergianaliz.net/OFCarsiv.html “Yasal defterlerine kaydettikleri ve Katma Değer Vergisi beyanlarında 
indirim konusu yaptıkları sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeleri ilgili dönem BA formlarında 
bildirmeyerek gizlemek yargı sürecinde önemli bir kanıt unsurunu oluşturmaktadır. Sahte belgenin BA bildirimi 
dışında tutulması söz konusu belgenin sahte olduğunun bilindiğini gösteren bir kanıttır. Zira, diğer alışlar bildirilirken 
sahte belgenin BA Formunda bulunmaması, mükellefin kasıt ile hareket ettiğini göstermektedir. Aksini ispatlama 
külfeti ise her zaman mükellefe aittir. 
Kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp, 
kullanılmadığının; diğer bir anlatımla, bu kullanımda kastın bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine ve 
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1.1.3. Suçun Cumhuriyet Savcılığına Bildirim Şekli 

Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi,473 vergi inceleme elemanlarının 

yaptıkları incelemeler sonucunda hapis cezası gerektiren bir suçun işlendiğini tespit 

etmeleri durumunda suç duyurusunda bulunulması yöntemini düzenleyen bir 

maddedir474.  

Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi incelemesi sonucunda tespit edilen vergi 

suçlarının yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi zorunludur475. Suç oluşturan fiilin 

                                                                                                                                          
belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin 
bilerek, isteyerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri 
bilerek kullandığı sonucuna varılan mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi gerekmektedir.”  
473 (5728 sayılı Kanunun 280’ inci maddesi ile değişen madde) “Yaptıkları inceleme sırasında 359’uncu maddede 
yazılı suçların işlendiğini tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler 
kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer 
memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu vergi dairesi başkanlığının veya defterdarlığın 
mütalaasıyla, keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir. 
Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet 
başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder.  
Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur. 
359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca 
uygulanmasına engel teşkil etmez.” 
474 23.02.1953 tarihli Vergi Usul Kanunu Genel 12 Sıra Numaralı Genel Tebliği  “5432 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun dördüncü kitabının ikinci kısmının dördüncü bölümüne 5815 sayılı, Kanunun 11 inci maddesiyle ilave 
edilen ek maddeler hükümlerine göre hileli vergi suçu işleyenler hakkında dördüncü ek madde hükmüne müsteniden 
C. Savcılığınca Kamu davası açılması iktiza etmektedir. Ammenin selameti aleyhine işlenmiş bir suç olarak kabul 
edilen hileli vergi suçunun takibi için C. Savcısı tarafından kamu namına açılan ceza davalarına, Hazinenin, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 365’inci maddesine müsteniden, suçtan zarar gören sıfatıyla, müdahale etmesi caiz 
bulunmaktadır.  
Hazinenin, vergi ziyaından mütevellit zararını sair merciler vasıtasıyla takip ve tahsil imkanına malik bulunması 
itibariyle şahsi hak alacaklısı durumunda olmaması, kamu namına açılacak bu kabil ceza davalarına, suçtan zarar 
gören sıfatıyla, suçlunun cezalandırılmasını istemek için müdahale etmesine mani teşkil etmez, zira suçtan zarar 
görenlerin suçu ve suçluyu meydana çıkarmakta büyük yardım ve gayretleri dokunacağı düşüncesiyle müdahale 
müessesesi mevzuatımızda yer almış bulunduğuna göre hileli vergi suçunun ika şekli ve sureti hakkında Hazinenin, 
kendi mümessilleri vasıtasıyla kaza mercilerinin tenvir suretiyle suçu ve suçluyu meydana çıkarmakta geniş yardımı 
olacağı şüphesizdir.  
Binaenaleyh; hileli vergi suçlarından dolayı kamu namına açılan mühim ceza davalarına; (ehemmiyeti Vekaletçe, 
acele hallerde mahalli en yüksek Maliye memurunun Muhakemat Müdürü ve teşkilat olmayan yerlerde Hazine 
avukatıyla yapacağı istişare neticesinde takdir edilmek şartıyla) müdahale edilmesi gerekmekte olduğundan bu kabil 
davalara müdahale için yapılacak müracaatın akabinde vergi incelemesini yapmış olan yetkili memurun ve ayni 
zamanda vergi dairesinin Hazine avukatına, hiIeli vergi suçunun tarzı ikaı ve delilleri bakımından izahat vermesi ve 
avukatın bu konu hakkındaki sözlü veya yazılı sorularını cevaplandırması hususlarının temini rica olunur.” 
475 22/10/1951 tarihli 7 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “(Ek Madde 4) Hileli vergi suçlarının 
cezalandırılmasındaki usulü tayin eden bu maddenin birinci bendinde, (yaptıkları inceleme sırasında hileli vergi 
suçunu tesbit eden Maliye müfettişleri veya hesap uzmanları ile muavinleri tarafından doğrudan doğruya veya vergi 
incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın mütalâasiyle 
keyfiyetin yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi mecburidir.) denilmektedir.  
Bu hükme göre, mükellefler nezdinde yapılan inceleme sırasında hileli vergi suçunun işlendiği görüldüğü takdirde bu 
suçun mahiyeti ve ne suretle işlendiği usulü dairesinde tesbit edilmekle beraber bu inceleme Maliye müfettişleri ve 
hesap uzmanları ile muavinleri tarafından yapılmış ise bunlar tarafından doğrudan doğruya, şayet bunların haricinde 
yani Usul Kanununun 125 inci maddesinde yazılı olduğu veçhile mahallin en büyük malmemuru ile kontrolör, 
kontrol memuru veya vergi dairelerinin âmirleri tarafından yapılmışsa bunlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı 
bulunduğu defterdarlığa haber verilerek defterdarlığın mütalâasiyle keyfiyet yetkili Cumhuriyet Savcılığına 
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Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ile yardımcıları ve Gelirler Kontrolörleri ile 

stajyer Gelirler Kontrolörü tarafından tespit edilmesi durumunda doğrudan doğruya 

yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması gerekmektedir. Vergi 

suçunun bildirimi görevi, bizzat vergi incelemesini yapmış olan inceleme elemanı 

tarafından yerine getirilecektir. Suçun bildirimi görevi, bağlı bulunulan kurul veya aynı 

kuruldaki bir başka vergi inceleme elemanı tarafından yapılamaz. 

1.1.3.1. Vergi Suçu Raporu 

Vergi incelemesinin amacı her şeyden önce suç oluşturan olayların tespit 

edilmesidir. Vergi incelemesi sonucunda suç oluşturan olaylar ve kanıtları tutanakla 

tespit edilecektir. Suç konusu belgeler suçu işleyene veya suça katılanlara verilmez. 

Vergi suçu raporuna delil olarak her türlü tutanak ve suç konusu belgelerin476 eklenmesi 

gerekmektedir.  

Vergi suçu raporunda suç oluşturan olaylar, hareketler ve sonuçları, suçun 

işlenme yeri ve zamanı, suçun işleniş şekli, suçu işlediği düşünülen kişilerin (faillerin ve 

katılanların) kimlik bilgileri ve suç oluşturan olay ile ilgileri, suç delilleri ve suç 

oluşturan olay ile ilgili kanunun sayısı ve madde numarasının açıkça belirtilmesi 

gerekmektedir477. Vergi suçu raporunun, Cumhuriyet Savcısı’nı kamu davası açmaya ve 

                                                                                                                                          
bildirilecek ve bu hususta tanzim edilen tetkik raporiyle tesbit edilen suç delillerini ihtiva eden evrak savcılığa tevdi 
olunacaktır.  
Hileli vergi suçu sayılan hallerin işlendiğine yukarda bahsedilen incelemeler haricinde herhangi suretle Cumhuriyet 
savcılığınca re'sen ıttıla hâsıl edildiği takdirde bu maddenin 2 nci ve 3 üncü bendleri mucibince savcılık âmme davası 
açılmasına başlamadan keyfiyetten hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını isteyecek ve 
âmme davasının açılması, bu hususta yapılacak inceleme neticesinin yine ilgili vergi dairesinin bağlı olduğu 
defterdarlık mütalâasıyla savcılığa bildirilmesine talik olunacaktır.  
Ek 4 üncü maddenin 4 üncü bendinde, hileli vergi suçundan dolayı ek 3 üncü maddede yazılı cezaların kesilmesi; 
kaçakçılık, kusur veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına mâni olmadığı tasrih edilmiştir.  
Bu hükme göre, meselâ çift defter kullanılmak suretiyle vergi matrahının bir kısmını noksan beyan ettiği tesbit edilen 
bir mükellefin ek 2 nci maddenin 1 numaralı fıkrası delâletiyle ek 3 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasına göre hapis 
cezası ve bu ceza ile birlikte ceza müddeti kadar ticaret, sanat veya meslekten memnuiyet cezasının hükmedilmesi 
icabettiği gibi mükellefin bu hareketiyle vergi zıyaına da sebebiyet vermiş olmasına mebni hareketine tevafuk eden 
değişik 324 üncü maddenin 1 numaralı fıkrası delâletiyle değişik 325 inci madde mucibince kaçakçılık cezasının 
kesilmesi icabeder.” 
476 Vergi Usul Kanunu «İncelemenin Bitmesi» başlıklı 145. maddesinin üç, dört ve beşinci fıkrası “Defter ve 
vesikaların incelenmesi sırasında kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla tesbit olunur. Mükellef 
bu tutanakları imzadan çekindiği takdirde, bahis mevzu olayları ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya 
vesikalar aramanın mevzuu ile ilgili vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar kendisine geri verilmez.  
İlgililer tutanaklara diledikleri itiraz ve mülahazaları kaydedebilirler.  
İlgililer bu tutanakları her zaman imzalıyarak defter ve vesikalarını geri alabilirler. Ancak, bu defter ve vesikaların 
suç delili teşkil etmemesi şarttır.” 
477 CMK «Kamu Davasını Açma Görevi» başlıklı 170 (3), (4), (5) ve (6) maddesinde iddianamede gösterilmesi ve 
açıklanması gereken durumlara yer verilmiştir.   



 166 

kamu davasının açılmasından sonra mahkemeyi suçun işlendiğine ikna edici olması 

gerektiğinden vergi suçu raporunda olaylar ve fiil mevcut delillerle ilişkilendirilerek 

açıklanmalıdır.  

1.1.3.2. Vergi Dairesi Başkanlığının veya Defterdarlığın Mütalaası 

Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesinde vergi suçunun478 vergi incelemesine 

yetkili olan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ile yardımcıları ve Gelirler 

Kontrolörleri ile stajyer Gelirler Kontrolörleri dışındaki diğer memurlar tarafından tespit 

edilmesi durumunda, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suçun bildiriminin ilgili vergi 

dairesinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığı’nın veya Defterdarlığın 

mütalaasıyla yapılması öngörülmüştür. Bir başka ifadeyle, Vergi Dairesi Müdürü veya 

Vergi Denetmenleri ya da yardımcıları doğrudan suç duyurusunda bulunamamakta ve 

durum Vergi Dairesi Başkanlığı’na veya Defterdarlığa intikal ettirilmekte; Vergi Dairesi 

Başkanlığı veya Defterdarlık ise bir mütalaa ile suç duyurusunda bulunmaktadır479.  

Ceza hukukunda «mütalaa» bir kısım suçlardan dolayı kovuşturma 

yapılabilmesi için o suçtan dolayı hak ve menfaatleri ihlal edilen kurumun suç hakkında 

verdiği yazılı görüştür. Ceza hukukunda Vergi Dairesi Başkanlığı ya da Defterdarlığın 

mütalaası,480 «kovuşturma/yargılama/dava şartı» olarak kabul edilmektedir481.  

                                                
478 Serkan AĞAR, Hilmi ERGÜR, “Vergi Kaçakçılığına İştirakte Mütalaa Şartı Kaldırıldı!!!”, Mali Pusula Dergisi, 
Yıl 4, Sayı 39, Mart 2008, s. 43. “Vergi Usul Kanunu’nun, “Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı 
suçların işlendiğini” ibaresinden mütalaa şartını sadece vergi suçuna hasredilmek suretiyle bu suça iştirak edenler 
hakkında mütalaa verilmesi şartının ortadan kaldırılmış olduğu anlaşılmaktadır.” 
479 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Suçlarında Bildirim Usulünün Anayasa’ya Aykırılığı”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 
189, Eylül 2008, s.45.  “Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulamasına ilişkin açıklamaları 306 Seri 
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapmış bulunmaktadır. Konuyu düzenleyen yasa maddesi ve konu ile 
ilgili tebliğde ciddi hukuki sakatlıklar bulunmaktadır.”   
480A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Suçunun Bildiriminde Ayrımcılık”, Referans Gazetesi, 11 Ağustos 2008. “Vergi 
inceleme elemanları arasında ayrımcılığa yol açan düzenleme Anayasal ilkeler yönünden “kanun önünde eşitlik 
ilkesine” aykırıdır.  Zira ayırım, idare makamlarına Kanun’un uygulanmasında çeşitli eşitsizliklere yol açabilme 
olanağı vermektedir. Vergi denetmenlerinin yaptıkları incelemeler sırasında suç tespit etmeleri halinde davanın açılıp 
açılmaması hususunda yetkinin defterdara veya vergi dairesi başkanına verilmesi, çeşitli illerde ve aynı il veya ilçe 
içinde suç işleyen çeşitli vergi mükellefleri hakkında farklı değerlendirmelere yol açılmasına sebebiyet verebilir. Bir 
kişi için olur veren defterdarın yasa gereği diğer kişiye olur vermemesi mümkündür. Bu da kanun önünde eşitlik 
ilkesini zedeler. Öte yandan idarenin siyasal iktidarın etkisine açık olması da başka sakıncaları her zaman ortaya 
çıkartabilir.  
Ayrıca, Anayasa’nın 138. maddesi hiçbir organ, makam, merci ve kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını hükme 
bağlamıştır. Anayasa’nın bu açık hükmüne rağmen davanın açılma şartının defterdarlık veya başkanlık mütalaasına 
ve dolayısı ile oluruna bağlı olması da ayrıca tartışılması gereken bir diğer husustur.  
Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi Nevşehir Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne 
taşınmışsa da, Yüksek Mahkeme davayı, 367. madde düzenlemesinin Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul 
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Yargı organları tarafından «mütalaa»482 uygulaması bir «dava şartı»483 olarak 

kabul edilmekte ve mütalaa olmaksızın yapılan suç duyurularında Cumhuriyet Savcılığı 

kamu davası açabilmek için durumu Vergi Dairesi Başkanlığı’na veya Defterdarlığa 

intikal ettirerek «mütalaa» istemektedir. Ceza mahkemeleri «mütalaa» olmaksızın dava 

açılması durumunda, yargılamayı durdurarak anılan idari mercilerden «mütalaa» talep 

etmektedirler484.  

                                                                                                                                          
edildiğinden ve bu dönem Kanunlarının Anayasa’nın geçici 15. maddesi uyarınca denetiminin yapılamayacağından 
bahisle davayı reddetmiştir. 5728 sayılı Kanunla yeniden düzenlendiğinden Anayasa’nın geçici 15. maddesi 
kapsamından çıkarılarak Yüksek Mahkeme’nin denetimine açık hale gelmiştir.”  
481 Bkz. Yılmaz HIZLI, Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları, 1984, s. 53.  
“Kovuşturma şartlarının ön şartlardan veya cezalandırma şartlarından farkı, maddi ceza hukukundan çok ceza 
yargılama hukukunu ilgilendirmesi ve suçun oluşumunu veya yargılamayı engellemesi değil, yargılama faaliyetinin 
başlamasını engellemesidir.” Ahmet GÜNDEL, Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Mahkemelerinde Yargılanacak Vergi 
Suçları ve Cezaları, 3. Baskı, Ankara: Adil Yayınevi, 1995, s. 22. “(Kovuşturma şartı-yargılama şartı) Yargılama 
şartının gerçekleşmediği hallerde mahkeme aşamasında ise şartın gerçekleşmesini beklemek üzere “muhakemenin 
durmasına” karar verilir. Bilahare şartın gerçekleşmeyeceği anlaşılırsa C.M.K.’nun 253/5. maddesi uyarınca açılan 
kamu davası “Düşürülür.” Yargılama şartının gerçekleşmeyeceği “Hazırlık Soruşturması” aşamasında anlaşılırsa 
“Takipsizlik” kararı verilecektir.”  
482 “Kovuşturma şartı” “takip” şartı” veya “yargılama şartı”, “ceza muhakemesi şartı” denmektedir. ERMAN, Ticari 
Ceza Hukuku I, Genel Kısım, 2. Baskı, İstanbul: İÜFF, 1984, , s. 59., ERMAN, Vergi Suçları, s.12 “VUK bir takib 
şartı yaratmakta, teknik ve yetkili memurlarca usulüne uygun bir inceleme yapılmasını kamu davasının açılması için 
şart saymaktadır.” 
483 DONAY, a.g.e., s.66. 
484 Yargıtay 11.C.D., 29.12.2008 tarih ve E: 2008/458, K: 2008/13886 sayılı kararı “sahte fatura düzenlemek ve sahte 
fatura kullanmak suçlarının birbirinden ayrı ve bağımsız suçlar olduğu, kamu davasının “sahte fatura kullanmak” 
suçundan açıldığı gözetilmeden, kaçakçılık suçu ile vergi inceleme raporlarına uygun, ancak dava konusu yapılmayan 
“sahte fatura düzenlemek” suçundan mahkumiyetine karar verilmesinin yasaya aykırı olduğu” …..“hükmün 
konusunun iddianamede gösterilen eylemden ibaret olduğu, Defterdarlık tarafından verilen mütalaada, defter ve 
belgeleri ibraz etmemek ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme suçuna ilişkin görüşün bulunmadığı ve 
bu konuda kamu davası açılmamasına rağmen, sahte belge kullanmak suçundan Defterdarlık mütalaası verilmiş 
olduğu gözetilmeden sanığın mütalaa olmayan sahte belge düzenlemek suçunda isabet görülmediği” (Yargıtay 
Kararları Dergisi, Cilt 35, Sayı 5, Mayıs 2009, s. 1000–1001.) 
Yargıtay 11.C.D., 31.01.2008 tarih ve E: 2007/2298, K: 2008/470 sayılı kararı “213 sayılı VUK’nun 367. maddesi 
uyarınca Defterdarlık veya Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ya da 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un 33. maddesi uyarınca Defterdar veya Vergi dairesi Başkanı adına imza atmaya yetkili 
olanlardan mütalaa alınmadan Vergi Dairesi Başkanı adına imza atmayan “Denetim Grup Müdürü” vekilinin ihbarı 
üzerine açılan kamu davasına devamla yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.” (Yargıtay Kararları 
Dergisi,  Cilt 34, Sayı 6, Haziran 2008, s.1238.) 
Yargıtay 11.C.D., 14.11.2007 tarih ve E: 2006/6740, K: 2007/7940 sayılı kararı “Sanığın sahte fatura düzenlemekten 
ibaret eylemi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359/b–1 maddesinde öngörülen suçu oluşturur. Suçun işlendiğini 
haber alan Cumhuriyet Savcılığının ilgili Vergi Dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını istemesi gerekir. 
Kamu davası açılması hususunun inceleme sonucunun bildirilmesine kadar ertelenmesi gerekirken, dava şartı olan 
mütalaa alınmadan açılan kamu davasına devamla suç vasfında yanılgıya düşülerek özel belgede sahtecilik suçundan 
mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırıdır.” (Yargıtay Kararları Dergisi,  Mayıs 2008, Cilt 34, Sayı 5, s.1014–
1015.) 
Yargıtay 7.C. D., 26.4.2006 tarih ve E: 2005/14952, K: 2006/5857 sayılı kararı “213 sayılı kanunun 367. maddesinin 
2. fıkrası uyarınca dava şartı olan defterdarlık ya da Gelirler Bölge Müdürlüğünün mütalaası alınmadan açılan kamu 
davasına devamla hüküm kurulması doğru değildir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Kasım 2006) 
Yargıtay 9.C.D., 28.5.1997 tarih ve E: 1997/1545, K: 1997/3886 sayılı kararı “213 sayılı Yasanın 367. maddesi 
uyarınca alınan Defterdarlık mütalaasının aslı veya onaylı örneği dosyada bulunmalıdır.” 
Yargıtay 9.C.D., 15.2.1996 tarih ve E: 1995/2214, K: 1996/866 sayılı kararı “Eyleme ve Defterdarlık mütalaasına 
uygun bulunmayan iddianame ile açılan davaya devam edilmesi yasaya aykırıdır.” (Yargıtay Kararları Dergisi,  
Ağustos 1996) 
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Vergi suçu raporunun bulunması kamu davasının açılmasını gerektirmez485. 

Cumhuriyet Savcısı ve yargılama makamı, kendisine verilen mütalaa ile bağlı değildir. 

Vergi incelemesi şartı soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı’nın ve kovuşturma 

evresinde ise yargılama makamının vergi suçunun oluşup oluşmadığını tespit etmesinde 

yol gösterici bir nitelik taşımaktadır486. 

Vergi suçu raporunda ulaşılan sonuç/mütalaa olumlu olduğu halde Cumhuriyet 

Savcısı kamu davası açmayabileceği gibi, olumsuz olmasına rağmen dava açabilir.487 

Cumhuriyet Savcısı’nın dava açmaması durumunda suçtan zarar gören Maliye 

Bakanlığı’nın vekili Hazine Avukatı, en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na 15 

gün içinde itiraz eder. İtiraz kabul edilirse dava açılır488.  

1.2. Kamu Davasının Hazırlanması: Soruşturma Evresi 

CMK «Kamu davasını açma görevi» başlıklı 170. maddesi uyarınca, kamu 

davasını açma görevi Cumhuriyet Savcısı tarafından yerine getirilir. Cumhuriyet Savcısı 

herhangi bir şekilde bir suçun işlendiği izlenimini verecek bir durumdan haberdar olur 

olmaz kamu davasının hazırlanması, kamu davası açılabilmesi için gerekli ve yeterli 

                                                
485 Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde 
edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. (Madde 
172/1) 
486KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.108.  
487 KUNTER, YENİSEY, NUHOĞLU, a.g.e., s.108. 
48804/12/2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (17/12/2004 tarih ve 25673 Resmi Gazete) (CMK 
Madde 173/1) “Cezanın ortadan kaldırılmasını gerektiren şahsi sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin 
uygulanmasını gerektiren ya da şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halinde Cumhuriyet Savcısı kamu davasını 
açmayabilir.” Süheyl DONAY, Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu Eski Yasa ile Karşılaştırmalı İlgili 
Yönetmeliklerle Beraber, 1. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, Temmuz 2005, s. 229.  “Cumhuriyet Savcısına dava 
açmama konusunda tanınan yetki çok sınırlıdır. Şahsi cezasızlık halleri” Türk Ceza Yasasında öngörülen ve failin 
cezalandırılamayacağı yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, davanın zamanaşımına uğraması ve benzeri hallerinde dava 
açmayabilecektir. (“Etkin pişmanlık” özel belgede sahtecilik suçları için öngörülmemiştir.) 
“Yeterli suç şüphelerinin varlığına” rağmen Cumhuriyet Savcısı, takdir yetkisini kullandığı hallerde (CMK.m.171) 
yeterli suç şüphelerinin varlığına rağmen kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebileceği gibi, şartları oluşmuşsa 
kamu davasının açılmasının ertelenmesi yoluna da gidebilir. 
 (171/1) “Cezanın ortadan kaldırılmasını gerektiren şahsi sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını 
gerektiren ya da şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verebilir.” 
(171/2)253 üncü maddenin on dokuzuncu fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Cumhuriyet savcısı, soruşturulması 
ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup, üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, 
yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Suçtan 
zarar gören, bu karara 173 üncü madde hükümlerine göre itiraz edebilir. 
A. Caner YENİDÜNYA, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Kamu Davasının Açılması, İddianamenin 
Unsurları ve İadesi”, http://www.e-akademi.org/makaleler/acyenidunya-1.htm, Erişim: [20.07.2009].  “Soruşturma 
evresinde yapılan araştırmalarda dava açılması için yeterli suç şüphesi elde edilmesine rağmen, davanın açılmasının 
suçtan veya suçlunun cezasız kalmasından doğabilecek zarardan daha büyük zarara neden olabileceği kanaatine 
ulaşmış olan Cumhuriyet savcısının dava açmada (iddianame düzenlemekte) takdir yetkisine sahip olmasına 
“maslahata uygunluk ilkesi (Opportunitatsprinsip)” denilmektedir. 
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delillerin mevcut olup olmadığının bilinmesi ve kamu davası açmaya yer olup 

olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmak zorundadır489. 

Cumhuriyet Savcısı hazırlık soruşturmasını yapabilmek için bütün Devlet 

memurlarından her türlü bilgiyi isteyebilir.  

Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan soruşturma sonucunda işlendiği iddia 

olunan suçun kanıtlanması olasılığının zayıf olması durumunda iddianame 

düzenlenmez. Suçun işlendiği hususundaki yeterli şüphe, delillere dayanmalıdır. 

«Yeterli şüphe» kavramı, eldeki delillere nazaran yapılacak muhakemede sanığın 

mahkûm olma olasılığının, beraat etmesi olasılığından daha kuvvetli olması anlamına 

gelmektedir. İddianamenin düzenlenmesi için «belli oluş değil» «yeterli şüphe» 

arandığından, «şüpheden sanık yararlanır ilkesi» soruşturma evresinde geçerli 

olmayacaktır490. 

1.2.1. Kamu Davasının Açılması  

«Kamu davasının mecburiliği ilkesi»491 (re'sen harekete geçme ilkesi) gereği, 

Cumhuriyet Savcısı olayda dava açmaya yeterli suç şüphesi elde ettiği zaman ceza 

davası açmak zorundadır492. Bu bakımdan ceza yargılaması hem medeni usul hem de 

                                                
489 CMK «Bir Suçun İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi» başlıklı 160. Maddesi. 
490Doğan GEDİK, “Ceza Muhakemesi Kanunu 171.Madde Bağlamında Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası 
Açmada Takdir Yetkisi”, s. 74., http://www.turkhukuksitesi.com, Erişim: [20.07.2009]. 
491Hüsamettin UĞUR, “Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden Maslahata Uygunluk İlkesi”, 
http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/makale-1.doc, Erişim: [20.07.2009]. “Kamu davası açılması, suçtan 
meydana gelen zarardan veya suçlunun cezasız kalmasındaki toplum zararından daha büyük bir zarar doğuracaksa 
veya suçlunun şahsiyeti bakımından işlediği suça göz yummak daha faydalı ise dava açılmayabilecektir.”  
A. Caner YENİDÜNYA, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Kamu Davasının Açılması, İddianamenin 
Unsurları ve İadesi”, http://www.e-akademi.org/makaleler/acyenidunya-1.htm, Erişim: [20.07.2009].  “kovuşturma 
mecburiyeti ilkesi; “araştırma mecburiyeti”, “kamu davasını açma mecburiyeti” ve “kamu davasını yürütme 
mecburiyeti” olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır”  
Doğan GEDİK, “Ceza Muhakemesi Kanunu 171. Madde Bağlamında Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası Açmada 
Takdir Yetkisi”, http://www.turkhukuksitesi.com, Erişim: [20.07.2009]. “Kamu davası açma mecburiyeti” ilkesi 
“ceza takibini gerektirecek hususlarda yeterli emareler teşkil edecek vakıaların bulunduğunun, başka bir ifadeyle suç 
şüphelerinin ciddi olduğunun tespit edilmesi durumunda savcılık tarafından kamu davası açılmasını ifade eden 
ilkedir.” 
Faruk EREM, Ceza Usulü Hukuku, s.188. “Ceza davasını açmadan önce her somut olayda suçların 
cezalandırılmasındaki amaca uygun olup olmadığını takdir ederek Kanunda aksi yazılı olmayan hallerde kamu davası 
açılması zorunludur.” 
Metin FEYZİOĞLU, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tesbit ve Değerlendirmeler (1. 
bölüm)”, http://www.feyzioglu.av.tr/?act=7&lang=1&textid=44, Erişim: [20.07.2009]. “Cezanın ortadan 
kaldırılmasını gerektiren şahsi sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşullar sabit ise 
ya da şahsî cezasızlık sebebi var ise, Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyip düzenlememekte serbest değildir; 
kovuşturmaya yer olmadığına karar vermelidir.” “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar; a) yeterli şüphe 
oluşturacak delil elde edilememesi, b) kovuşturma olanağının bulunmaması (örneğin, şüphelinin ölümü, af, 
zamanaşımı, şikâyet şartının gerçekleşmemiş olması gibi) hallerinde verilir.” 
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idari usulden ayrılmaktadır. Ceza yargılamasının en belirgin özelliği olan «re'sen 

harekete geçme » ilkesinde kamusal (toplumsal) yarar gözetilmiş olmasıdır.  

Cumhuriyet Savcısı, soruşturma evresi sonunda toplanan deliller suçun 

işlendiği hususunda yeterli şüphe493 oluşturduğu zaman, görevli ve yetkili mahkemeye 

hitaben bir iddianame düzenler. Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen 

iddianamede yüklenen suç ve kanun maddeleri ile yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve 

zaman dilimi gösterilerek yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkisi 

açıklanır494. 

1.3. Kamu Davasının Yürütülmesi: Kovuşturma Evresi 

CMK 175(1). maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcısı tarafından yeterli delil 

olduğu düşüncesiyle görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamenin 

kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. Cumhuriyet 

Savcısı’nın düzenleyerek mahkemeye sunduğu iddianamenin hüküm ve sonuç 

                                                                                                                                          
492 CMK 170/2.maddesindeki “Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe 
oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler.” şeklindeki hükümle, suçun işlendiği konusunda yeterli 
delil bulunması halinde, Cumhuriyet Savcısının dava açma mecburiyeti vurgulanmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu, 
kural olarak “dava açma mecburiyeti ilkesi”ni kabul etmekle birlikte “kamu davasını açmada takdir yetkisi” başlıklı 
171.maddesiyle, belirli hallerde şüphelinin suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmasına rağmen Cumhuriyet 
savcısına kamu davası açıp açmama konusunda takdir yetkisi tanıyarak istisnalara da yer vermiştir. 
493 A. Caner YENİDÜNYA, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Kamu Davasının Açılması, İddianamenin 
Unsurları ve İadesi”, http://www.e-akademi.org/makaleler/acyenidunya-1.htm, Erişim: [20.07.2009]. “Ceza 
muhakemesinde soruşturma, failin suç teşkil eden bir hareketi yapıp yapmadığı konusundaki “şüphe” ile başlamakta, 
bu şüphe belirli bir ağırlığa ulaştığında kovuşturmaya geçilmekte, şüphenin yerine bellilik, kesinlik geldiğinde ise, 
muhakeme sona ermektedir. Şüphenin varlığı veya yokluğu ve kuvvet derecesi ceza muhakemesi açısından büyük 
önem taşımaktadır.  
Ceza muhakemesinde şüphenin basit, makul, yeterli ve kuvvetli şüphe olmak üzere üç derecesinden bahsedilebilir. 
Şüphe; soruşturmanın başında, soruşturma makamının delillere ve vakıalara dayanan bir tahminidir. “Basit şüphe”, 
şüphenin en hafif derecesidir. Kriminalistik biliminin verilerine göre, fiilin soruşturulabilir bir nitelik arz etmesi 
halinde, “basit şüphe” nin varlığından söz edilir. Basit şüphe halinde belli ve yaşanmış somut olguların suç işlendiği 
yolunda bir şüphe ortaya koyması gerekmektedir. Basit şüphenin varlığı için delillerin en azından belirti (emare) 
niteliğinde olması gerekir. 
“Makul şüphe”, hayatın akışına göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan şüphedir.  
Mevcut delillere göre, yapılacak muhakeme sonunda sanığın mahkûm olma ihtimali kuvvetle muhtemel ise “kuvvetli 
şüphe”den söz edilir. 
Yeterli delil değerlendirmesinin mahkemece yapılması gerektiği düşüncesiyle açılmaması gereken davalar açılmak 
suretiyle mahkemelerin iş yükü artmaktaydı. Ancak yeni CMK’ nun iddianamenin iadesi kurumunu getirmiş olduğu 
ve CMK’ nun 174/1-b maddesi gereğince delillerin toplanmaması dolayısıyla iddianamenin iade edilebileceği 
düşünüldüğünde, yeterli delil bulunmadığında iddianame tanzim edilmemesi gerekmektedir.” 
494 CMK Madde 170/3, h, i, j,  170/4. 
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doğurması,  «iddianamenin kabulü» olarak adlandırılan ve kurucu şart niteliği taşıyan 

kararın verilmesine (ya da kanunen verilmiş sayılmasına) bağlıdır495. 

«Kamu davasını yürütme mecburiyeti ilkesi», iddianame ile kamu davasının 

açılmasından sonra bir hüküm ile sonuçlanıncaya kadar kamu davasının yürütülmesi 

zorunluluğunu ifade eden bir ilkedir. Kamu davasının açılmasıyla somut olay 

mahkemenin yetki alanına girmekte ve mahkeme somut olay hakkında duruşmalar 

sonucunda bir karar vermektedir. Mahkemenin verdiği kararın bir üst mercie 

götürülmediği durumlarda karar kesinleşir ve cezanın infazı evresine geçilir. Kararın bir 

üst mercie götürülmesi durumunda, üst merciin kararı hukuka uygun bularak 

onaylamasıyla karar kesinleşir. Üst merci kararı hukuka aykırı bulursa, tekrar 

incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilir. İlk derece mahkemesinin üst 

mercii haklı bulması durumunda karar kesinleşmiş olur. İlk derece mahkemesinin ilk 

kararında ısrar etmesi durumunda, Ceza Genel Kurulu’na götürülebilir. Ceza Genel 

Kurulu’nun vereceği karar kesindir.  

1.3.1. Yargı Yeri 

Ceza yargısının konusu, Devletin cezayı gerektiren fiillerin işlenmesine 

yönelik cezalandırma hakkıdır. Ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetler ceza 

mahkemeleri tarafından yerine getirilmektedir. 26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı «Adli 

Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 

Yetkileri Hakkında Kanun» uyarınca Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin (a), 

(b) ve (c) bentlerinde tanımlanan suçların karara bağlanması «asliye ceza 

mahkemelerinin»496 görev alanına girmektedir. 

                                                
495 Metin FEYZİOĞLU, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tesbit ve Değerlendirmeler (1. 
bölüm)”, http://www.feyzioglu.av.tr/?act=7&lang=1&textid=44, Erişim: [20.07.2009]. 
49607.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Kanun Madde 10 
“Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, sulh ceza (iki yıla kadar hapis) ve ağır ceza (on yıldan 
fazla hapis cezasını gerektiren) mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince 
bakılır.”  
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1.3.2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması: Vergi Suçu Raporunun 

Okunması  

Vergi ve ceza yargılamasında amaç, şekli gerçekle yetinmemek ve maddi 

gerçekliğe ulaşmaktır. Vergi hukuku ve vergi yargısı «vergiyi doğuran olaya» 

odaklanmıştır ve vergiyi doğuran olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetiyle 

ilgilenmektedir497. Ceza yargılamasında amaç, suçlu sayılması durumunda kişinin 

özgürlüğü kısıtlanacağından, şekli gerçekle yetinmemek ve maddi gerçekliğe 

ulaşmaktır.  

Ceza yargılamasında, geçmişte yaşandığı iddia edilen bir olayın gerçekten 

meydana gelip gelmediği, yaşandığı iddia edilen olayın hakkında iddiada bulunulan kişi 

tarafından meydana getirilip getirilmediği ve olayın ceza hukukundaki sonuçlarını tespit 

etmek amacıyla yapılan tüm işlemler ispat faaliyeti olarak gerçekleştirilir498. Ceza 

yargılamasındaki ispata ilişkin ilkeler,499 (1- Re'sen araştırma ilkesi, 2- Delillerin 

doğrudan doğruyalığı ilkesi,500 3- Delillerin serbestliği ve vicdani delil ilkesi, 4- 

Şüpheden sanığın faydalanması ilkesi) vergi hukukundaki ilkelerden farklıdır.  Ceza 

yargılama hukukunda maddi gerçekliğe ulaşmada geçerli olan «vicdani delil ilkesi» ve 

«şüpheden sanığın faydalanması ilkesi»501 vergi hukuku bakımından geçerli değildir.  

Kovuşturma evresinde, delilleri serbestçe araştırma ve değerlendirme ilkesi 

uyarınca vergi suçu raporu, diğer bilgi ve belgeler değerlendirilerek hüküm verilir. 

                                                
497Salih ÖZEL, “Türk Vergi Sisteminde Kanıtlama (İspat) Yükü ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği ile Olan 
İlişkisi”, Lebib Yalkın Dergisi, Sayı 29, Mayıs 2006, http://www.lebibyalkin.com.tr/dergi_icerik.asp?dicerik_id=14 , 
Erişim: [25.06.2009]. 
498 Yalçın ŞAHİNKAYA, Suçsuzluk Karinesi, Birinci Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2008, s. 203. 
499 EREM, Ceza Usul Hukuku, s. 310. “Kişinin hakları ile toplumsal yararı uzlaştırmanın güçlüğü ile ilgilidir. 
Suçluluğun şüpheli kalması halinde sanık beraat ettirilmelidir. Şüpheden dolayı sanığın beraat ettirilmesi durumunda 
toplumun görmüş olduğu zarar gerçek bir zarar değil, sadece bir tehlikedir. Şüpheden sanığın yararlandırılması 
ilkesinin benimsenmesindeki amaç bir suçlunun cezasız kalmasının bir masumun mahkum olmasına tercih 
edilmesidir.”  
500 EREM, Ceza Usul Hukuku, s. 246. “Doğrudan doğruya olmaklık ilkesi, yargıcın gerçeğe kesin surette 
ulaşabilmesi için hükme etki edebilecek bütün deliller ile doğrudan doğruya, araya mümkün olduğu kadar hiçbir 
vasıta girmeksizin telakki eylemesidir.” s. 309 “, Yargıç, geçmişte ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmeğe mecburdur. 
Bunun için elindeki olanak bugündür. Yargıç dünü, bugüne dayanarak öğrenecektir. Bugünden maksat, bugün 
mevcut olan ve müşahede edilebilen şeydir. İşte delil budur.” 
501 Ceza Yargılamasında İspat Yükü ve Şüpheden Sanığın Yararlanması İlkesi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz, 
Yalçın ŞAHİNKAYA, Suçsuzluk Karinesi, Birinci Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2008, s. 203–253. 
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Kovuşturma evresinde vergi suçu raporu,502 duruşmada okunacak belgeler 

arasında sayılmıştır. Vergi suçu raporları üzerine açıklamaya gerek duyulması 

durumunda, vergi suçunu düzenleyen inceleme elemanının yazılı veya sözlü görüşü 

alınır.  

Vergi yargısında geçerli olan «kanıtlama kuralı» ile ceza yargısında geçerli 

olan «kanıtlama kuralı» birbirinden farklıdır. Vergi yargısından farklı olarak CMK, 

ikrara özel bir önem atfetmektedir. CMK açısından kolluk tarafından ifadesi alınırken 

şüphelinin yanında müdafiin bulunması, şüphelinin ifadesine kovuşturmada delil değeri 

kazandıracaktır. CMK, hüküm tesis edilirken şüphelinin kollukta alınan ifadesine 

dayanılmasına ifadenin503 müdafiin katılımıyla elde edilmiş olması şartıyla olanak 

tanımaktadır. CMK, şüphelinin Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesine de 

kovuşturmada delil değeri kazandırmıştır504. Savcılıkta verilen ifadenin hükme esas 

alınabilmesi için müdafiin ifade alma sırasında hazır bulunmasına gerek yoktur505. 

1.4. Kamu Davasının Sona Ermesi: Hüküm 

Ceza yargılaması sonucundan verilen «Hüküm» beraat kararı, ceza verilmesine 

yer olmadığı kararı, mahkumiyet kararı, güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı, 

davanın reddi kararı ve davanın düşmesi kararı olmak üzere altı gruba ayrılmaktadır506.  

Güvenlik tedbirine hükmedilmesi, yüklenilen suçun işlenildiğinin sabit olması 

halinde, belli bir cezaya mahkumiyet yerine veya mahkumiyetin yanı sıra güvenlik 

tedbirine hükmolunmasıdır.  

                                                
502 CMK Madde 214. - (1) Rapor, belge ve diğer yazıların okunması “Bir açıklamayı ve görüşü içeren resmî belge ve 
diğer yazılar ve fennî muayene ve doktor raporlarının okunmasından sonra gerekli görülürse belge ve diğer yazılar 
veya raporda imzası bulunanlar, açıklamada bulunmak üzere duruşmaya çağrılabilirler.  
(2) Açıklama ve görüş veya rapor bir kurul tarafından verilmişse mahkeme, kurulun görüşünü açıklamak üzere 
görevi, üyelerden birine vermeyi kurula önerebilir.  
(3) Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 68 inci madde hükümlerine göre yapılır.” 
503 CMK “İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller” Madde 148 (4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, 
hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. 
504 Metin FEYZİOĞLU, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tesbit ve Değerlendirmeler (1. 
bölüm)”, http://www.feyzioglu.av.tr/?act=7&lang=1&textid=44, Erişim: [20.07.2009].”CMUK md. 247 kollukta 
alınan ifadelere hiçbir şekilde delil değeri tanımaz.” 
505 CMK “Sanığın Önceki İfadesinin Okunması” Madde 213 (1) Aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hakim 
veya mahkeme huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan veya müdafiinin hazır 
bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar duruşmada okunabilir.  
CMK Madde 148 (5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu 
işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir. 
506 CMK Madde 230 “Hükmün Gerekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar” 



 174 

Davanın reddi kararı, aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir 

hüküm veya açılmış bir dava bulunması durumunda verilen karardır. 

1.4.1. Beraat Kararı 

Beraat kararı yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, 

yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından 

failin kast veya taksirinin bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine 

rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması veya yüklenen suçun sanık 

tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilir507. 

Ceza yargılaması hukukunda, maddi sorunun çözümünde şüpheden sanık 

yararlanır. Şüpheden sanık yararlanır ilkesinin kaynağı suçsuzluk karinesidir. Ceza 

mahkemesi sanığın suçlu olduğu konusunda şüpheyi gideremediği durumlarda, delil 

yetersizliğinden508 sanığın beraatine karar verir. Uygulamada, beraat kararlarının büyük 

çoğunluğunun gerekçesinde, şüpheden sanığın yararlanacağı ilkesi bulunmaktadır509.  

Türk Ceza Kanunu’nda suçların yaptırımı olan cezalar gerçek kişiler esas 

alınarak düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan «Ceza Sorumluluğunun 

Şahsîliği»510 prensibi gereğince cezanın suç işlemiş olan faile verilmesi gerekmektedir. 

Cezaî sorumluluk tespitinde önemli olan suçu işleyen kişinin suç işlemeye yönelik 

kastıdır511.  

                                                
507 Madde 230(2) Beraat hükmünün gerekçesinde, 223 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerden hangisine 
dayanıldığının gösterilmesi gerekir.  
Madde 223/ (2) Beraat kararı;  
a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,  
b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,  
c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,  
d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,  
e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması,  
Hallerinde verilir.  
508 CMK “Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm” başlıklı 223/2(e) maddesinde «yüklenen suçun sanık tarafından 
işlendiğinin sabit olmaması» hali olarak tanımlanmıştır. 
509 Metin FEYZİOĞLU, “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Bazı Tesbit ve Değerlendirmeler (1. 
bölüm)”, http://www.feyzioglu.av.tr/?act=7&lang=1&textid=44, Erişim: [20.07.2009]. 
510 Türk Ceza Kanunu “Ceza Sorumluluğu’nun Şahsiliği”: Madde 20(1) Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse 
başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.  
(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz.  
511 Türk Ceza Kanunu Kast Madde 21/1 Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki 
unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. 
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Vergi hukukunda cezaî sorumluluk tespitine ilişkin düzenlemeler Vergi Usul 

Kanunu’nun «Ceza Hükümleri» başlıklı Dördüncü Kitabının, «Genel Esaslar» başlıklı 

Birinci Kısmında 331, 332, 333 ve 334.512 maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Vergi 

Usul Kanunu’nun 333’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında «tüzel kişilerin hürriyeti 

bağlayıcı cezalardan sorumluluğu» konusunda özel bir düzenlemeye yer verilmiştir.  

Vergi Usul Kanunu’nun «Cezalar» başlıklı 331’nci maddesinde, “Vergi 

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

ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalarla cezalandırılırlar.” hükmü 

uyarınca «vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler»513 cezanın muhatabı 

olarak kabul edilmiştir. «Vergi yükümlüsü» ya da «vergi sorumlusu» için değil, «vergi 

kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler» için cezai sorumluluk öngörülmek 

suretiyle ceza hukukundaki cezaların şahsiliği ilkesine paralel bir düzenleme 

öngörülmüştür.  

Vergi Usul Kanunu’nun «Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı 

Haller» başlıklı 332’nci maddesinin “Velâyet ve vesayet altında bulunanlar veya 

işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi veya 

kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmazlar. 

Bu hallerde cezanın muhatabı veli, vasi veya kayyımdır.” hükmü uyarınca cezanın 

muhatabı olarak «vergi kanunlarına aykırı hareket eden» veli, vasi veya kayyım kabul 

edilmiştir. Bununla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu ve 332’nci madde 

                                                
512 Vergi Usul Kanunu’nun Damga Vergisi ve Damga Resminde Sorumluluk” başlıklı 334. maddesi çalışma 
konumuz ile ilgili olmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır.  
513 Yargıtay aksi yöndeki bazı kararlarında; vergi dairesine mükellefiyet tesis ettiren şahıs, vergi dairesine karşı 
sorumlu olduğu gibi, ayrıca vergi ceza hukuku açısından da cezaya muhatap olan kişidir. Mükellefin fiilen 
işletmesinin başında bulunup bulunmaması, işletmesinde birtakım elemanlar çalıştırması bu şahsın sorumluluğunu 
ortadan kaldırmayacaktır. Bu bağlamda gerçek kişiye ait bir işletmede çalışan kasiyer, işçi vs. kişilerce düzenlenen 
belgeler ve faturalardan doğrudan doğruya vergi mükellefi, yani işletme sahibi sorumlu olacaktır. O halde vergi 
mükellefi ya da sorumlusu, yanında çalıştırdığı elemanların vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden de sorumlu 
olacaktır.  
Yargıtay 9.C. D., 30.01.1990 tarih ve E:1989/3632, K: 1990/472 sayılı kararı  “.... Vergi dairesinde gerçek kişi olarak 
vergi yükümlüsü olan sanığın, dükkanında fiilen çocukları çalıştırmasının (yazar kasa fişi kesme yönünden) 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı cihetle mevcut delil durumu da göz önüne alınarak mahkumiyeti yerine yazılı 
şekilde beraatine karar verilmesi kanuna aykırıdır. ” Ahmet GÜNDEL, Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Mahkemelerinde 
Yargılanacak Vergi Suçları ve Cezaları, 3. Baskı, Ankara: Adil Yayınevi, 1995, s. 135, 146–147. 
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hükümlerinin yalnızca vergi kabahatlerine ilişkin parasal yaptırımları kapsadığını ancak 

vergi suçlarını kapsamadığını savunanlar da bulunmaktadır514. 

Vergi Usul Kanunu’nun «Tüzel Kişilerin Sorumluluğu» başlıklı 333’üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasında tüzel kişilerin hapis cezasından sorumluluğu “Bu 

Kanunun 359. maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360. 

maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.” şeklinde 

düzenlenmiştir. Bu düzenleme yalnızca tüzel kişiler için öngörülmüş bir sorumluluktur.  

Vergi suçlarındaki sorumluluğun tespiti bakımından, cezaların şahsiliği 

ilkesinin bir gereği olarak, vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu özel hukuk ilişki ya 

da işlemlerini ileri sürebilecektir515. Vergi suçu işlenmesi durumunda vergi yükümlüsü 

veya vergi sorumlusu ceza yargılaması sürecinde, failin tespiti bakımından ve ceza 

sorumluluğundan kurtulmak için özel hukuk sözleşmelerini gündeme getirebilir. Gerçek 

kişi vergi yükümlüsü kendi çalışanının veya vekilinin vergi suçunu işlediğini ortaya 

koymak bakımından iş sözleşmesini ya da vekalet ilişkisini ileri sürebilir. Vergi 

yükümlüsü adına düzenlenen sahte belge olayı vergi yükümlüsünün vergilendirme 

ilişkisi alanında meydana gelmesine karşın, vergi yükümlüsü kendisinin irade ve eylem 

olarak suç ve suçlu olma durumu dışında kaldığını öne sürebilir.   

Vergi hukukunun vergi suçlarında cezaî sorumluluk tespitine ilişkin 

düzenlemelerinde cezaların şahsîliği prensibinin bir gereği olarak516 «vergi kanunları 

hükümlerine aykırı hareket edenler» veya «fiilleri işleyenler» ibareleri kullanılmak 

suretiyle cezanın suçu bilinçli bir şekilde işlemiş olan gerçek kişiye verileceği açık bir 

                                                
514Aksi görüş Bkz: Adnan ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçunun Faili”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2004, 
http://www.yayin.adalet.gov.tr/5_sayi, Erişim: [17.04.2009]. 
 “Ceza hukukundaki ehliyet durumunun vergi kaçakçılığı suçuna etkisi konusunda, vergi kaçakçılığı halinde de ceza 
hukukundaki ehliyet durumunun uygulanması düşünülürse de, vergi ceza hukuku yönünden Vergi Usul Kanunu’nun 
10’uncu ve 332’nci madde hükümleri karşısında ayrık bir durum olduğunu söyleyebiliriz.” 
515 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 25.11.1991 tarih ve 9-228/326 sayılı kararında çoğunluk görüşüne katılmayan kurul 
üyelerinin aksi yöndeki görüşü “..Vergi Usul Kanunu’nu 8/3. maddesi uyarınca mükellefiyet ve vergi sorumluluğu 
devredilemez. Özel sözleşmeler vergi dairelerini bağlamayacağından, işlenen suçlardan dolayı işletmenin vergi 
mükellefi sorumlu tutulacaktır. …  Ana Kanun olan Vergi Usul Kanunu’nun 8/3. maddesine aykırı olarak 
vekaletneme ile sorumluluk devredilemeyeceğinden, vekaletname ile ticari işletmeyi yönetenlerin cezai 
sorumluluklarına gidilemez.  Aksi hal, işyerinde bulunma zorunluluğu olmayan fakat gerekli önlemleri almadığı için 
sorumlu olan mükelleflerin, verdikleri vekaletname nedeniyle cezadan kurtulmalarına yol açacaktır. Bu nedenle 
mükellefiyetin devrini öngören, sanığın işyeri sahibinin vekili sıfatıyla çalışmasını sağlayan vekaletnamenin varlığını 
araştırmaya gerek yoktur. Sanığın vergi mükellefi olup olmadığının araştırılması yeterlidir.” (OK, GÜNDEL, a.g.e, s. 
55–56, s.236.).  
516 Anayasa Madde 38/7. fıkra “Ceza sorumluluğu şahsidir.” 
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şekilde hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte uygulamadan kaynaklanan ya da Türk 

Ceza Kanunu’nun genel hükümlerinin özel bir kanun olan Vergi Usul Kanunu’ndaki 

suçlar hakkında da uygulanmasına ilişkin özellikli durumlar bulunmaktadır. 

1.4.1.1. Küçük ve Kısıtlıların Cezai Sorumluluğu 

Vergi Usul Kanunu’nun «Vergi Ehliyeti» başlıklı 9’uncu maddesinde 

“Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanunî ehliyet şart değildir.” hükmüne yer 

verilmek suretiyle kanunî ehliyeti olmayanların da vergi yükümlüsü ya da sorumlusu 

olabilecekleri öngörülmüştür.  

Vergi Usul Kanunu’nun «Kanuni Temsilcilerin Ödevi» başlıklı 10’uncu 

maddesinin birinci fıkrasında “tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve 

cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu 

olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanunî temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan 

teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir” 

hükmüne yer verilmek suretiyle kanunî temsilcilerin vergi ödevlerinden sorumluluğu 

düzenlenmiştir.  

Vergi Usul Kanunu’nun «Ceza Hükümleri» başlıklı Dördüncü Kitabının, 

«Genel Esaslar» başlıklı Birinci Kısmındaki «Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı 

Olmadığı Haller» başlıklı 332’nci maddesinde “Velâyet ve vesayet altında bulunanlar 

veya işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, kendilerine izafeten veli, vasi 

veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap 

tutulmazlar. Bu hallerde cezanın muhatabı veli, vasi veya kayyımdır” hükmüne yer 

verilmek suretiyle veli, vasi veya kayyım cezanın muhatabı olarak öngörülmüştür. 

Vergi Usul Kanunu’nun 332’nci maddesi uyarınca veli, vasi veya kayyımın 

sorumluluğu, velâyet ve vesayet altında bulunan vergi yükümlüsünün işlerinin idaresi 

sırasında vergi kanunlarına aykırı hareketlerden dolayı kanunun öngördüğü 

sorumluluktur. Velâyet ve vesayet altındaki vergi yükümlüsü sorumlu tutulamaz ve veli 

ya da vasi, parasal yaptırımdan dolayı velâyet ve vesayet altındaki vergi yükümlüsüne 

rücu edemez. 
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Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca küçükler veya kısıtlıların 

vergi yükümlüsü ya da sorumlusu olmaları durumunda, küçükler veya kısıtlılara düşen 

ödevler veli ve vasi tarafından yani kanunî temsilcileri tarafından yerine getirilir. Vergi 

Usul Kanunu’nun 332’nci maddesi uyarınca veli ve vasi, küçük ve kısıtlıların işlerinin 

idaresi sırasında vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap 

olacaklardır. Küçük ya da kısıtlı cezaya muhatap olmayacak ve de küçüğün ceza 

hukuku açısından dahil bulunduğu yaş grubu veya kısıtlamanın tam veya kısmî akıl 

hastalığından hangisinden kaynaklandığı hususu dikkate alınmayacaktır517.  

Vergi Usul Kanunu’nun «Ceza Hükümleri» başlıklı Dördüncü Kitabının, 

«Genel Esaslar» başlıklı Birinci Kısmındaki «Tüzel Kişilerin Sorumluluğu» başlıklı 

333’üncü maddesinin son fıkrasındaki “Bu kanunun 359. maddesinde yazılı fiillerin 

işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360. maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri 

işleyenler hakkında hükmolunur.” hükmü yalnızca tüzel kişilerin temsilcileri için 

öngörülmüş bir sorumluluktur.  

Vergi Usul Kanunu’nun 333. maddesi uyarınca vergi suçları konusunda tüzel 

kişilerin temsilcileri için öngörülmüş sorumluluğun kıyas yoluyla veli, vasi veya 

kayyımları da kapsamına alan bir sorumluluk olarak yorumlanması olanağı 

bulunmamaktadır518.  

Vergi suçunun küçük veya kısıtlının işlerini yürüten veli, vasi ve kayyım 

tarafından işlenmesi durumunda veli, vasi veya kayyımın ve suçun küçük ya da kısıtlı 

tarafından işlendiği durumlarda ise küçük ya da kısıtlının (12–15 ve 15–18 yaş arasında 

olanların) Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca cezalandırılmaları gerekmektedir519.   

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde objektif sorumluluk 

düzenlenmediğinden vergi suçunun küçük ya da kısıtlı tarafından işlenmesi durumunda, 

                                                
517 ERMAN, Vergi Suçları, s. 27. 
518 DONAY, a.g.e., s. 97. 
519 Yargıtay 9. C. D., 31.03.1993 tarih ve E:1993/59, K: 1993/1601 sayılı kararı “Suç tarihinde velâyet altında 
bulunan sanığın 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 10’uncu ve 332’nci maddelerine göre vergi kanunlarına aykırı 
hareketlerinden dolayı cezaya muhatap tutulmayacağı gözetilmeden...” şeklinde ifade edilmek suretiyle yerel 
mahkemenin mahkumiyete ilişkin kararı bozulmuştur. 
ERMAN, Vergi Suçları, s. 27. “Küçük ve kısıtlıların gerçek anlamda suç teşkil eden eylemlerinin varlığı halinde, 
bunların kanuni temsilcilerinin (veli, vasi ya da kayyımlarının) cezaî açıdan sorumlu olduğu belirtilmiştir. Küçüğün 
ceza hukuku bakımından dahil bulunduğu yaş grubuna veya kısıtlamanın tam veya kısmi akıl hastalığından 
hangisinden kaynaklandığına itibar olunmaz.” 
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iştirakinin bulunmaması şartı ile genel sorumluluk kuralı gereğince küçük ya da 

kısıtlıların kanuni temsilcilerinin cezaî sorumluluğu yoluna gidilemeyecektir520.  

Vergi Usul Kanunu’nda küçüklerin vergi yükümlüsü olmaları herhangi bir 

ayrım yapılmaksızın kesin olarak kabul edilmiş olmasına karşılık Türk Ceza 

Kanunu’nda küçükler yaş durumlarına göre üç gruba ayrılmaktadır.  

Türk Ceza Kanunu’nda süreli hapis cezalarında 12 yaşını doldurmuş 15 yaşını 

doldurmamış olanlar için, işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu 

fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı koşuluna bağlı olarak, 

cezanın yarısı oranında ve 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış olanlar için 

cezanın üçte biri oranında cezadan indirim öngörülmüştür.  

Türk Ceza Kanunu’nun «Yaş Küçüklüğü» başlıklı 31/1. maddesi hükmü 

uyarınca 12 yaşını doldurmamış algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneği 

bulunmayan küçüklerin, cezaî sorumlulukları yoktur ve kusurunun bulunmaması 

dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir521. Vergi suçları yönünden 12 

yaşını doldurmayanlar açısından bir sorun yoktur. 

Türk Ceza Kanunu’nun «Yaş Küçüklüğü» başlıklı 31/2. maddesi hükmü 

uyarınca 12–15 yaş arasında olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 

algılayamaması ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması 

halinde ceza sorumluluğu yoktur. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, süreli hapis cezalarının (vergi 

suçları) yarısı indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla 

olamaz. 

Türk Ceza Kanunu’nun «Yaş Küçüklüğü» başlıklı 31/3. maddesi hükmü 

uyarınca 15–18 yaş arasında olanların işlemiş oldukları suç için öngörülen süreli hapis 

cezasının üçte biri indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan 

fazla olamaz.  

                                                
520 KAŞIKÇI, a.g.e., s.172. 
521 HAKERİ, a.g.e., s.143. 
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İşletmenin İşlerinin İşletme Sahibinin Emir ve Talimatları Doğrultusunda 

Vekil ya da Temsilci Sıfatıyla Yürütülmesi 

Gerçek kişi olan vergi yükümlüsü, şahıs işletmesinin işlerini bizzat kendisinin 

idare etmesi ve belgede sahtecilik suçunu kendisinin işlemesi durumunda, ceza 

sorumlusu olacaktır. Gerçek kişi olan vergi yükümlüsünün şahıs işletmesinin evlilik522 

ya da üstsoy ve altsoy ilişkisinde bulunduğu kişiler ya da temsil yetkisine dayalı olarak 

vekil veya müdür gibi kişiler aracılığıyla idare edilmesi durumunda, ceza hukukundaki 

herkesin kendi fiilinden sorumlu olması ilkesinin bir gereği olarak suçu işleyen kişi ceza 

sorumlusu olacaktır. İşletme sahibinin yokluğunda (hastalık, tutukluluk, askerlik, yurt 

dışında bulunma) ve işletme sahibinden habersiz olarak işlenen belgede sahtecilik 

suçundan dolayı işletme sahibi cezalandırılamaz.  

Vergi kaçırmaya yönelik belgede sahtecilik suçundan haksız kazanç sağlayacak 

olanın işletme sahibi olması nedeniyle, suçun işletme sahibinin bilgisi ya da talimatıyla 

işlenmekte olduğu çoğu zaman karşılaşılan bir durum olmakla birlikte işletme sahibinin 

cezalandırılabilmesi için talimat vererek suçun işlenmesine katıldığının kanıtlanması 

gerekmektedir. 

Gerçek kişi olan vergi yükümlüsünün şahıs işletmesinin işlerinin vereceği 

talimatlar doğrultusunda vekil veya müdür gibi kişiler aracılığıyla yürütülmesi 

durumunda, suç vergi yükümlüsünün ya da işletme sahibinin ilişkide bulunduğu söz 

konusu kişilerce işlenmişse, suçun sorumlusu işletme sahibi vergi yükümlüsü olmayıp 

suçu işleyen kişidir. Vergi suçunun Türk Ceza Kanunu’ndaki ancak doğrudan kasıtla 

işlenebilen özel belgede sahtecilik suçu niteliğinde bir suç olmasından dolayı suçun 

oluşması için kastın varlığının kanıtlanması gerekmektedir.  

                                                
522 Yargıtay 11. C. D., 16.12.1999 tarih ve 7580/8872 sayılı kararı “Sanığın duruşmadaki vergi mükellefi olmasına 
rağmen işlerin vekaletname verdiği eşi tarafından yürütüldüğü, suça konu faturalardaki imzaların kendisine ait 
olmadığı ve hazırlık soruşturmasındaki dükkanın fiilen eşi ve haricen ortağı Y.Ç. tarafından işletildiği, muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı faturaların Y.Ç. tarafından düzenlendiği yolundaki savunmaları karşısında adı geçenler dinlenip 
vekaletnamenin aslı ya da onanmış örneği celb edilip, incelenerek ve gerektiğinde faturaların kim tarafından 
düzenlendiği usulen tespit edilerek tüm deliller birlikte değerlendirilip sonuca göre hukuki durumun takdiri yerine 
soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırıdır.” 
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Bununla birlikte, belgede sahtecilik suçuna işletme sahibinin de katılması 

durumunda, işletme sahibi de katılmadan sorumlu olacaktır523. Gerçekte çoğu zaman 

vergi kaçırmaya yönelik belgede sahtecilik suçu işletme sahibinin bilgisi yahut 

talimatıyla olacağından, işletme sahibi doğrudan doğruya suçtan dolayı sorumlu 

olacaktır. Bu halde vergi suçunu işleyen birden fazla kişi bulunduğundan sorun suça 

katılma hükümlerine göre çözümlenecektir. Örneğin serbest muhasebecinin, sahte 

faturayı bilerek vergi yükümlüsünün kanuni defterine işlemesi veya bizzat sahte fatura 

düzenlemesi vergi suçuna katılma suçunu oluşturacaktır. 

1.4.1.2. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 

Vergi hukukunda vergi suçunun yaptırımı olarak ilk defa hapis cezası öngören 

Kanunun açıklanmasına ilişkin düzenleme, cezanın şahsiliği prensibinin kabul edilmiş 

olması ve suçun yaptırımı olan hapis cezasının yapısı nedeniyle tüzel kişiliğe 

uygulanmasının olanaksızlığını524 ve hapis cezasının ancak gerçek kişiler hakkında 

uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulaması bakımından önemlidir525. 

                                                
523 TOSUN, a.g.e., s.35. 
524 Tüzel kişilerin suçun faili olup olamayacağı ve dolayısıyla ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Muharrem ÖZEN, “Türk Ceza Kanunu Tasarısının Tüzel Kişilerin Ceza 
Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerine Bir Bakış”, http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2003-52-
01/AUHF-2003-52-01-Ozen.pdf, Erişim: [28.03.2009]. 
525 22/10/1951 tarihli Vergi Usul Kanunu 7 Sıra No'lu Genel Tebliği “…(Ek madde 3) Hileli vergi suçları hakkında 
tertip olunacak cezaya dair olan bu madde, ek 2 nci maddede tâyin ve tasrih olunan suçları işleyenler hakkındaki 
cezaların nevi ve miktarını bildirmektedir.  
Bu hükümlere göre, bu filleri işleyenler bir yıldan üç yıla ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle tecziye 
olunacakları gibi, fer'i ve mütemmim mahiyette olarak da ceza müddeti kadar ticaret, san'at ve meslekten memnuiyet 
cezalariyle tecziye olunacaklardır.  
Hileli vergi suçlarının tüzel kişilerin muamelâtı vesilesile tahaddüs etmesi haline gelince: Cezanın hakikî şahıslara 
tertip edilmesi, ceza nazariyatının esas prensiplerinden biridir. Filhakika, bunun hilâfına mevzuatımızda tüzel 
kişilerin de ceza sorumluluğunu derpiş eden bazı ahkâma tesadüf edilmektedir. Ancak bu kanunda, kanun vazıınca 
cezanın şahsiliği prensibi kabul edilmiş ve hakikî şahıslara ceza tertip olunmuştur. Bu noktaî nazarı kanunun cezai 
mesuliyeti, fiili ika edenlere tahmil yolundaki alıkâmı teyit etmekte ve kanun hükümleri arasında mükellef ve 
sorumlulara bu cezanın tevcihini gerektiren bir hüküm ve sarahat da bulunmaktadır. Kaldıki memnuiyet mukabili 
vazolunan bu ceza tamamile hapis cezası gibi cismanî ve hakikî şahıslara tatbiki mümkün bir ceza olup mütemmim 
ve fer'i cezanın da yine bu mahiyette olduğu nazarı itibare alındığı takdirde tüzel kişilerin bu madde hükümlerine 
göre tecziyelerine mahal olamıyacağı bedihidir.  
Şu izahattan anlaşılacağı üzere tüzel kişilerin muamelâtı vesilesiyle ika edildiği bir suretle tesbit olunan bu fiillerin 
failleri ile suça iştirak edenlerin bahis mevzuu olan hükümler dairesinde aleyhlerine amme davası açılmak üzere ve 
haklarında kanunî muamele ifası zımnında keyfiyetin ek 4 üncü madde hükümleri dahilinde mahallî Cumhuriyet 
Savcılıklarına intikal ettirilmesi icabetmektedir.  
Ve yine yukarda izah edildiği üzere hileli vergi suçları hakkında 5815 sayılı Kanunla tesbit edilmiş olan cezaî 
mesuliyet, fiili ika edenlere tahmil edilmiş olup bu cezanın münhasıran mükellef veya sorumlulara tevcihini 
gerektiren bir hüküm de sevkedilmemiş olduğu cihetle, kanunda yazılı hileli vergi suçunu her kim ika etmiş ise faili 
aslî olan işbu şahıs ile failin fiiline iştirak edenler (Türk Ceza Kanunu’nun 64 ve 65’inci maddelerinde müsarrah, suça 
azmettirenler suç işlemeğe teşvik ve suç işlenmezden evvel veya işlendiği sırada muavenet ve müzaheret suretiyle 
suçun icrasını kolaylaştıranlar)  fiilleri ceza tehdidi altındadır.  
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Vergi suçunun tüzel kişi sıfatını haiz ortaklıkların işlerinin yürütülmesi 

sırasında işlenmesi durumunda, tüzel kişilerin örgütlenme biçim ve yapısı nedeniyle 

(muhasebe birimi, finans birimi, insan kaynakları birimi gibi çok sayıda birimlere 

ayrılması) cezaî sorumluyu belirlemek oldukça güçtür. Tüzel kişiler vergi yükümlüsü 

olmasına karşılık vergi doğuran faaliyetlerini gerçek kişiler aracılığıyla 

gerçekleştirmektedirler526.  

Vergi Usul Kanunu’nun «Tüzel Kişilerin Sorumluluğu» başlıklı 333’üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasında “Bu Kanunun 359’uncu maddesinde yazılı fiillerin 

işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360’ ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu 

fiilleri işleyenler hakkında hüküm olunur” şeklinde ifade edilerek ceza hukukundaki 

cezaların şahsîliği prensibine uygun bir düzenleme yapılmıştır. Vergi Usul 

Kanunu’ndaki düzenlemedeki esas amaç, suçun şekil sorumlusu olan kanunî 

temsilcilerin değil, suçun ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rol alan temsilcilerin 

cezalandırmasıdır527. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmesi 

halinde 359 ve 360’ıncı maddelerde öngörülen cezalar, tüzel kişilerin bu fiilleri işleyen 

kanunî temsilcileri veya kanuni temsilcileri dışındaki diğer personel hakkında 

uygulanacaktır. Vergi Usul Kanunu’nun kanunî temsilcilerin hapis cezası kapsamı 

dışında bırakılmasına ve muhasebe elemanı ya da diğer personelin hapis cezasına 

muhatap tutulmasına olanak tanıyan hükmü, kiralık sorumlular yaratılması, faili meçhul 

fiillerle karşılaşılması, fiilleri işleyenlerin tespitinin güç olması ve tespitin idarece mi, 

                                                                                                                                          
Bu itibarla, mükellef ister tüzel kişi olsun, ister gerçek kişi olsun hileli vergi suçunu her kim işlemişse; bu şahsa cezaî 
sorumluluk tevcih olunacağı gibi faili suç ikaına azmettiren, teşvik veya müzaheret suretiyle suç işlemesine muavenet 
edenlere de Türk Ceza Kanunu’nun 10 uncu maddesi delâletiyle cezaî sorumluluk tevcih olunacağı şüphesizdir.  
Binaenaleyh, hileli vergi suçlarını işledikleri veya bu suçun ikaına iştirak eyledikleri takdirde mükellef, sorumlu, 
müdür, muhasebeci, vergi müşaviri gibi kimselerin haklarında cezaî takibat yapılması icap etmektedir.” 
526 Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesi hükmü gereğince tüzel kişilerde tüzel kişiye düşen ödevler kanunî 
temsilci tarafından yerine getirilmektedir. Tüzel kişilerin “kanuni temsilcilerinin suç faili” olacağı şeklindeki Vergi 
Usul Kanunu’nun 333’üncü maddenin üçüncü fıkrası 4369 sayılı Kanunla 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere 
suçun kanuni temsilciler, muhasebe elemanları veya diğer çalışanların suçu işleyebilecekleri durumu da dikkate 
alınarak suçun ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rol alanların cezalandırılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmiştir.  
527 ERMAN, Vergi Suçları, s. 27. 
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yoksa yargı tarafından mı yapılacağı sorunu gibi noktalarda eleştirilere528 ve farklı 

görüşlere529 açık bulunmaktadır530.  

Tüzel kişilerin uygulamada sayılarının çokluğu ve örgütlenme yapılarındaki 

farklılıklar konunun önemini arttırmaktadır. Tüzelkişiliğin birden çok kanuni 

temsilcisinin bulunması durumunda, kolektif sorumluluktan hareketle şirketi temsile 

yetkili olan herkesin cezalandırılması ve tüzel kişilerin kanuni temsilcileri dışındaki 

personel tarafından suç işlenmesi durumunda kanuni temsilcisinin cezalandırılması 

özellik arz eden durumlardır. 

1.4.1.2.1. Tüzelkişiliğin Birden Çok Kanuni Temsilcisinin Bulunması 

Durumu 

Tüzel kişilerin birden fazla kanuni temsilcisinin bulunması durumunda, suçun 

eylem ve fikir işbirliği içinde işlenip işlenmediğinin araştırılması gerekmektedir.  Suçun 

eylem ve fikir işbirliği içinde işlenmediğinin anlaşılması halinde, cezanın şahsiliği 

ilkesine bağlı olarak temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate alınarak 

suçun şekil sorumlusu değil, ayrıntısını bilen ve oluşumunda rolü olan temsilcinin 

sorumlu tutulması gerekmektedir. 

Tüzel kişilerde vergi suçunun sorumlusunu tespit etmek bakımından öncelikle 

kanunî temsilciler arasındaki görev bölüşümünün dikkate alınarak531 vergisel ödevlerin 

yerine getirilmesinden (alım-satım ve muhasebe işlerinden sorumlu temsilci) sorumlu 

                                                
528 Şükrü KIZILOT, Şirketlerde “Görev Dağılımı” Yoluyla Hapis Cezasından Kurtulma”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 10, 
Sayı 115, Temmuz 2002, s. 26–32. 
529 Bkz. Dipnot 184, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 25.11.1991 tarih ve 9–228/326 sayılı kararında çoğunluk görüşüne 
katılmayan kurul üyelerinin aksi yöndeki görüşü “...Aksi hal, işyerinde bulunma zorunluluğu olmayan fakat gerekli 
önlemleri almadığı için sorumlu olan mükelleflerin, verdikleri vekaletname nedeniyle cezadan kurtulmalarına yol 
açacaktır...” 
530 DONAY, a.g.e., s. 156. “Dolaylı fail suçu doğrudan işlememekle birlikte, suçu gerçekleştirmek için bir başkasını 
araç olarak kullanmaktadır. Dolaylı fail suçu doğrudan işlememekle birlikte, başkası üzerinde etkinlik kurarak suçu o 
kişinin işlemesini sağlamaktadır. Suçu işleyen kişi (çalışan, yönetici vb.) dolaylı failin iradesinin uzantısı olarak 
gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, aralarında bir «ilişki» söz konusudur. Bu ilişki temel olarak hukuki bir ilişki (işçi-
işveren-vekalet) veya üstsoy-altsoy ilişkisine dayanmaktadır.” 
531 GÜNDEL, a.g.e., s.141.  
Yargıtay 9.C.D., 25.01.1991 tarih ve E:1990/4303, K: 1991/238 sayılı kararı “... cezanın suçu bilfiil işleyen kişiye 
çektirilmesi cezada şahsîlik prensibinin bir gereği olup, esas amaç suçun şekil sorumlusu olan kanunî temsilcilerin 
değil, suçun ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rolü olan temsilcileri cezalandırmak olmasına, bu nedenle de cezaya 
muhatap olacak kanunî temsilcisinin suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı da dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu’nun 
319’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ….A.Ş. esas mukavelesi de incelenerek şirketi temsil selahiyeti ile 
idare işlerinin kim tarafından yürütüldüğü kesin olarak saptanarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumu tayin ve 
takdiri gerekirken….”  
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olan kanuni temsilcinin ve kanuni temsilcinin yetki devrinin söz konusu olduğu 

durumlarda da yetkili personelin belirlenmesi gerekmektedir. Suç ve suçlu arasındaki 

illiyet bağı dikkate alınarak, temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlarının 

araştırılıp532 kanuni temsilci veya yetkili personelin cezai sorumlulukları suça katılma 

hükümleri çerçevesinde çözümlenecektir. Suç tarihinde şirketi temsil ve idareye yetkili 

olunması gerekmektedir533.  

1.4.1.2.2. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcileri Dışındaki Personelinin 

Durumu 

Vergi suçlarının istisnai olarak personel tarafından işlenmesinin olanaklı 

olduğu durumlarda fiili işleyen personelin cezai sorumluluğunun bulunması, cezaların 

şahsiliği prensibinin bir gereğidir. İşletme çalışanları tarafından, işletme sahibinin 

zararına kendilerine mal ettikleri mal ve para şeklindeki değerleri gizleyebilmek 

amacıyla sahtecilik yapılması mümkündür. Örneğin kasadan bir miktar alan işletme 

çalışanı belgelerde değişiklik yaparak giderleri fazlalaştırmak veya gelirleri azaltmak 

                                                
532 ERMAN, Vergi Suçları, s. 27.  
Yargıtay 11.C.D., 31.05.2001 tarih ve E: 2001/5333, K: 2001/5976 sayılı kararı “Faturanın gerçek alım-satım 
karşılığı olmadığı ve müsnet suçun oluşmasında rolü olan şirket ortağı veya müdürü belirlenerek, temsil yetkisinin 
bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar da tesbit edilip, sonucuna göre sanıkların hukuki durumlarının tayini gerektiği 
gözetilmelidir.” (Yargıtay Kararları Dergisi,  Nisan 2002) 
Yargıtay 11.C.D., 28.05.2001 tarih ve E: 2001/5066, K: 2001/5853 sayılı kararı “Suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı 
ile  temsil yetkisinin bölüşümündeki sınırlar, araştırılarak sonucuna göre sorumluluğun taktiri gerekir.” (Yargıtay 
Kararları Dergisi, Cilt 28, Sayı 27, Temmuz 2002, s. 1124–1125.) 
Yargıtay 11.C.D., 16.5.2001 tarih ve E: 2001/3907, K: 2001/5039 sayılı kararı “Suç tarihinde şirketi idare ve temsilin 
kimlere ait olduğu ve temsil yetkisinin bölüşümündeki sınırlar, şirket ana sözleşmesi getirtilip, ticaret sicil 
memurluğundan da sorularak tesbit edilmelidir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Nisan 2002) 
533 Yargıtay 11.C.D., 17.11.2008 tarih ve 2007/2736, 2008/11899 sayılı kararı “Suç tarihlerinde TCK’nın 540/1–2 ve 
541. maddeleri uyarınca şirketi idare ve temsilinin kim veya kimlere ait olduğu şirket ana sözleşmesi getirtilip Ticaret 
Sicil Memurluğundan da sorularak tespit edilmeli, sonucuna göre sanıkların hukuki durumu tayin edilmelidir.” 
(Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 35, Sayı 44, Nisan 2009, s. 793–795.) 
Yargıtay 11.C.D., 08.10.2001 tarih ve 8654/9085 sayılı kararı “5590 Sayılı Kanunun 10. maddesiyle odaya 
kaydolunan tacirlerin durumlarında vukua gelen Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin 
vukuundan itibaren bir ay içinde odalara ve borsalara bildirilmesi mecburiyeti getirmiş ise de; sahte fatura kullandığı 
iddia olunan Türkmen Nakliyat Ticaret Limited Şirketini Türk Ticaret Kanununun 540/1–2 maddesi uyarınca temsile 
yetkili ortak veya müdürü, şirketin esas mukavelesi veya ortaklar kurulu karan getirtilip incelenerek ve/veya Ticaret 
Sicil Memurluğundan sorularak tespiti gerekirken Sanayi ve Ticaret Odasının 31.10.2000 tarih ve 43.1/145-204 sayılı 
yazısı esas alınarak sanığın suç tarihinde şirket müdürlüğünden ayıldığından bahisle eksik araştırmayla beraatine 
karar verilmesi,”  
Yargıtay 11.C.D., 08.10.2001 tarih ve 8685–9038 sayılı kararı “Sanığın sahte faturanın kullanıldığı dönemde şirketi 
temsile yetkili olması gerekir. …Sahte olduğu iddia olunan faturaların 1–23/7/1997 tarihli oldukları ve katma değer 
vergisinde indirim konusu yapıldığı, sanığın şirketi temsile yetkili kılındığı tarihin ise 8.10.1998 olduğu anlaşılmasına 
göre, sanığın faturaların kullanıldığı dönemde de şirketi temsile yetkili olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre 
hüküm tesisi gerektiğinin gözetilmemesi”  
Yargıtay 11.C.D., 20.6.2001 tarih ve E: 2001/3350, K: 2001/7004 sayılı kararı “Anonim şirketin esas mukavelesinin 
onaylı bir örneği getirilip incelenerek ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden sorularak, sanıkların, 213 sayılı Yasaya 
aykırılık suçundan sorumluluklarının olup olmadığının Türk Ticaret Yasasının 317 ve 319. maddeleri nazara alınarak 
belirlenmesi gerekir.”   (Yargıtay Kararları Dergisi, Mayıs 2002) 
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suretiyle kasa açığını gizlemeye çalışır. Yine mal alım işlemlerinde bedel belgede 

yüksek gösterilerek ve satıcıya düşük ödeme yapılarak suiistimal yapılır. Mal alan 

görevli ambar çıkış fişlerinde değişiklik yapar. Kişisel çıkar sağlamak veya kanuni 

temsilcisini zorda bırakmak için fiili işleyenler, işledikleri fiilin sonucuna katlanmak 

zorundadır534.  

Tüzel kişilerin kanunî temsilcilerinin kendilerine düşen ödevleri yerine 

getirmeleri sırasında vergi suçu işlemeleri durumunda, suç karşılığı olarak öngörülen 

hapis cezasına muhatap olacakları açıktır. Diğer bir deyişle, kanunî temsilciler 

tarafından yetki devir edilen diğer personel, kanuni temsilcinin suça katılımı olmaksızın 

vergi suçu işlemeleri durumunda, anılan hapis cezasına muhatap olacaklardır535. Diğer 

yandan yetki devralmış personelin, vergi ödevlerini yerine getirme sorumluluğu 

kendilerine ait olan kanunî temsilcilerin emir ve talimatları doğrultusunda vergi suçu 

işlemeleri durumunda, suça katılma nedeniyle cezalandırılmaları gerekmektedir536.  

Tüzel kişilerin kanunî temsilcilerinin Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu 

maddesindeki hapis cezası kapsamı dışına çıkarılmaları ancak görevlerini belirleyen 

10’uncu maddede yapılacak yetki devrinin kabul edilmesi şartına bağlı olarak mümkün 

olacaktır. Bu durumda da kanunî temsilcinin hapis cezası ile cezalandırılabilmesi için 

kastının varlığı şarttır. 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin konuya ilişkin, 27.09.2001 tarih ve 

5007/8710 sayılı kararı "Tüzel kişilerin Kanuni temsilci dışındaki personelinin sözü 

edilen maddelerdeki fiilleri işlemeleri halinde cezai sorumluluğun belirlenmesi, 

üzerinde duyarlılıkla durulması gereken önemli bir konudur. Kanuni temsilcilerin 

                                                
534Adnan KESKİN,  “Dikkat! Yargıtay der ki...”, Radikal Gazetesi, 14.05.2002, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=37584, Erişim: [27.03.2009]. 
535 Yargıtay 11.C.D., 27.9.2001 tarih ve E: 2001/5007, K: 2001/8710 sayılı kararı ”Vergi mükellefi olan tüzel kişiler 
in vergi kanunlarına göre üzerine düşen görevleri kanuni temsilcileri aracılığıyla yerine getirilerek, kanunda 
öngörülen cezalarda bu fiilleri işleyenler hakkında uygulanır. 
   Tüzel kişilerin, kanuni temsilcileri dışındaki personelin bu cezai fiilleri işlemeleri halinde asıl olan, kişilerin 
istihdam ettiği personelin, kanuni temsilcisinin emir ve talimatıyla hareket edip iş gördüğüdür ve işlenen fiillerden 
kanuni temsilcilerin cezai sorumluluğunu kabul etmek gerekir. 
  Personelin, temsilcilerinin irade, istek ve onayı olmadan işlediği fiillerden temsilcinin cezai sorumluluğu kabul 
edilemez. Ancak bu durumun kanıtlanması gerekir.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 28, Sayı 8, Ağustos 2002, 
s.1284–1286. ) 
536 Tugay YÜCEL, “4369 Sayılı Kanunla Vergi Cezalarında Yapılan Değişikliklerin İrdelenmesi”, Mükellefin 
Dergisi, Sayı 75, Mart 1999, s. 87. 
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suçtan kurtulmak için fiillerin; bilgileri, emir ve talimatları dışında personel 

tarafından işlendiğini savunmaları olasıdır. 

Asıl olan tüzel kişilerin istihdam ettiği personelin Kanuni temsilcinin emir ve 

talimatıyla hareket edip iş görmesidir. İdari yönden hiyerarşi piramidinin en üst 

noktasında Kanuni temsilciler yer alırlar; diğerleri emir ve talimatı uygularlar. Bu 

uygulama sırasında işlenen fiillerden Kanuni temsilcilerin cezai sorumluluğunu kabul 

etmek gerekir, personelin fiillerin işlenmesinden doğrudan bir çıkarları yoktur. Örneğin 

mal ve hizmet alımı olmadığı halde alım belgesi alarak gideri arttırıp matrahın 

düşürülmesinde ya da komisyon karşılığı fatura düzenlenip verilmesinde personelin 

kişisel bir çıkarı olduğu düşünülemez. İstisnai de olsa, emir ve talimata karşı gelerek 

bu fiillerin personel tarafından işlenmesi mümkündür; bu durumda fiili işleyenin 

cezai sorumluluğunu kabul etmek gerekecektir. 

Kanuni temsilcilerin sorumluluktan kurtulması için personelin tüzelkişinin 

yazılı kurallarına, kararlarına, emir-talimatlarına kendiliğinden aykırı davrandığının 

ortaya koyması gerekir, zira fiilin meydana getirdiği belgeyi kullanan kendisi, 

yararlanan yine kendisi ya da tüzel kişidir. Örneğin sahte veya yanıltıcı faturanın 

kullanılması, fiilin işlenmesine izin ve onay verildiğini göstermiş olduğundan Kanuni 

temsilci cezai sorumluluktan kurtulamaz. 

Ama her durumda; Kanuni temsilcilerin, personelin fiillerini işlendiği sırada 

bilmediği, işlendikten sonra da bilmeyerek kullandığı savunma ve olgusunun 

geçerliliği; tüzelkişinin iş ve yer yönünden faaliyet alanı, iletişim yoğunluğu ve 

olanakları, örgütlenme biçim ve yapısı, büyüklük ölçeği, personel sayısı, görev 

dağılımı, iş hacmi ve kapasitesi, bağımsız hareket etme olasılığı, mali bünyesi, mal 

varlıkları, kasa ve banka mevcudu, fiilin mahiyeti ve konusu gibi unsurlar dikkate 

alınarak değerlendirilmesi yapılıp sonuca varılmalıdır. Böylece isabetli ve adil sonuç 

elde edilir; cezaların şahsiliği ilkesine de uygunluk sağlanır. 

Değişik amaçlarla, örneğin kişisel çıkar sağlamak, tüzel kişi ve Kanuni 

temsilcisini zorda bırakmak için fiili işleyen personel, fiilin sonucuna katlanmalıdır. 
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Personelin, temsilcinin istek, irade ve onayı olmadan işlediği fiillerden temsilcinin 

cezai sorumluluğu kabul edilemez. 

Savunma ve tanık anlatımları, yukarda açıklanan olgu ve ölçüler ile 

dosyadan edinilen kanaate göre faturaların sanığın emir, talimat ve onayıyla alınıp 

alınmadığı ve kullanılıp kullanılmadığı, şirketin satın alma sorumlusu Mustafa 

Açıkgöz'ün kendiliğinden sahte faturaları alıp, muhasebeye vermesinde özel amaç 

ve çıkarı bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilip, gerektiğinde şirket ana 

sözleşmesi ve Ticaret Sicil Müdürlüğünden suç tarihinde sanığın şirketin Kanuni 

temsilcisi olup olmadığı da araştırılarak sonuca varılması gerekirken, yetersiz 

gerekçe ve eksik araştırmayla mahkumiyetine karar verilmesi537” şeklindedir.  

1.4.2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı 

CMK 223. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığı kararı, yüklenen 

suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da 

geçici nedenlerin bulunması, yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine 

getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi 

veya kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi hallerinde kusurunun bulunmaması 

dolayısıyla verilir.  

Ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın gerekçesinde, Türk Ceza 

Kanunu’nun 223’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen 

hallerden538 hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. 

                                                
537 OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 66.  
538Madde 223 (3) Sanık hakkında;  
a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin 
bulunması,  
b) Yüklenen suçun zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,  
c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,  
d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi,  
Hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.  
(4) İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen;  
a) Etkin pişmanlık,  
b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı,  
c) Karşılıklı hakaret,  
d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı,  
Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.  
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Türk Ceza Kanunu’nun 24-34’üncü maddeleri arasında «Ceza sorumluluğunu 

kaldıran veya azaltan nedenler» düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 24-34’üncü 

maddelerinde sayılmış olan durumlar kapsamında ceza sorumluluğu ortadan kalkmakta 

ya da azalmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 28’inci maddesinde düzenlenen «Cebir ve 

şiddet, korkutma ve tehdit»,  30’uncu maddesinde düzenlenen «Hata» ve 31. 

maddesinde düzenlenen «Yaş Küçüklüğü» hallerinde ceza verilmesine yer olmadığı 

kararı verilmesi gerekmektedir. 

1.4.2.1. Yaş Küçüklüğü: 

Türk Ceza Kanunu’nun «Yaş Küçüklüğü» başlıklı 31/1. maddesi hükmü 

uyarınca 12 yaşını doldurmamış olanların cezaî sorumluluğu yoktur. Bunlar tam 

ehliyetsiz kabul edilmişlerdir. Vergi suçunun küçük ya da kısıtlı tarafından işlendiği 

durumlarda, suça iştirakinin bulunmaması şartı ile genel sorumluluk kuralı gereğince 

küçük ya da kısıtlının kanuni temsilcilerinin cezaî sorumluluğu yoluna 

gidilemeyecektir539.  

1.4.2.2. Hata: 

Vergi Usul Kanunu’nda vergi suçları bakımından  «Ceza sorumluluğunu 

kaldıran veya azaltan neden» olarak «Hata» halini içeren özel bir hüküm yer 

almamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 30’uncu maddesinde «Hata» konusundaki genel 

esasların uygulanması gerekmektedir.  

Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan vergi suçlarından sahte belge düzenleme 

suçu ve yanıltıcı belge düzenlenme suçu ile yetkisiz belge basılması suçu ve yetkisiz 

basılmış belgenin «bilerek»  kullanılması suçunun suç iradesi olmaksızın 

gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yetkisiz matbaada basılmış belgeler 

kullanılmaya başlanıldıktan sonra matbaanın yetkili olmadığının öğrenilmesine rağmen 

belgelerin kullanılmasına devam edilmesi durumunda hata halinin kabul edilmesi 

olanaklı değildir. 

                                                
539 KAŞIKÇI, a.g.e., 1999, s.172. 
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Vergi Usul Kanunu’ndaki vergi suçlarından sahte belge kullanma suçu ve 

yanıltıcı belge kullanma suçunda, sahte belge ya da yanıltıcı belgenin sahte veya 

yanıltıcı niteliğinin bilinmemesi durumunda «görünürdeki fail» açısından unsurda hata 

bulunmaktadır. Tüzel kişilerde kanuni temsilci ve muhasebe elemanının suç iradesi 

olmaksızın sahte belge kullanması söz konusu olabilir. İşletmenin satın alma personeli 

tarafından kişisel çıkar sağlamak veya tüzel kişi ve kanuni temsilciyi zor durumda 

bırakmak amacıyla kendiliğinden sahte belge temin edilerek sahte belgenin kayıtlara 

intikal ettirilmesi sağlanabilir. Bu durumda sahte belge kullanma suçunun faili 

durumundaki kanuni temsilci, belgenin sahte olduğunu fiilin işlendiği sırada bilmediği 

ve fiil işlendikten sonra da bilmeyerek kullandığı savını ileri sürebilecektir. Kullanılan 

sahte belgenin kanuni temsilcinin emir, talimat ve onayıyla alınmadığı ve 

kullanılmadığı ve şirket personelinin kendiliğinden sahte belge alıp, muhasebeye 

vermesinde özel amaç ve çıkarının bulunduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Yine 

belgeyi sahte veya yanıltıcı niteliğini bilmeden kayıtlara intikal ettiren muhasebe 

elemanı açısından suçun maddi unsuru gerçekleşmiş olmakla birlikte suçun manevi 

unsuru (kasıt) bulunmamaktadır.  

1.4.2.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit: 

Vergi Usul Kanunu’nda vergi suçları bakımından «ceza sorumluluğunu 

kaldıran veya azaltan neden» olarak «cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit» halini içeren 

özel bir hüküm yer almamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 28’inci maddesinin «cebir ve 

şiddet, korkutma ve tehdit» konusundaki genel esaslarının uygulanması gerekmektedir.  

Vergi suçu açısından işyerindeki çalışanın işten çıkarılma tehdidi ile sahte 

belge düzenlemesi veya muhasebe elemanının sahte belge temin ederek kayıtlarda 

göstermesi durumunda, tehdidin muhakkak ve ağır nitelikte bulunması şartıyla, suçun 

faili olarak tehdidi yapanın dikkate alınması gerekmektedir. 

Vergi suçu çerçevesinde haksız bir tehlikeden kendisini veya bir başkasını 

kurtarmak amacıyla sahte belge/yanıltıcı belge kullanma veya düzenleme suçu işlendiği 

ileri sürülememekle birlikte haksız bir tehlikeden kurtulmak amacıyla suç işlenmiş 

olması kastın değerlendirilmesi bakımından dikkate alınabilecektir. Suçun faili zarar 
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vermek bilinci ile hareket etmedikçe kastı bulunmayacağından suçun manevi unsurunun 

varlığı kabul edilemeyecek ve fail bundan yararlanacaktır540.  

1.4.2.4. Zorunluluk Hali 

Türk Ceza Kanunu’nun 25 (2). maddesi uyarınca bilerek sebep olunmayan 

mutlak ve ağır bir tehlikeden korunmak amacıyla vergi suçu işlenmesi durumunda suç 

işleyen kişi cezalandırılmayacaktır541. Vergi suçları için bu duruma örnek olarak iflas 

tehlikesinden kurtulmak amacıyla vergi suçu işlenmesi gösterilmektedir542. Vergi 

yükümlüsünün vergisel ödevlerini yerine getirmesi durumunda, konjonktürel daralma 

ya da depresyon dolayısıyla karşılaşacağı iflas tehlikesinden kurtulmak amacıyla 

kaçakçılık fiillerine başvurması zorunluluk durumu olarak kabul edilmektedir.  Yine 

matbaa işletmesine zarar verilerek taklit belge bastırılması veya çocuğunun öldürüleceği 

tehdidi ile gerçek bir işlem söz konusu olmadığı halde sahte belge düzenlenmeye 

zorlanması örnek olarak gösterilmektedir. Zorunluluk durumu, suçu işlemekten başka 

hareket olanağının olmaması nedeniyle cebirden ayrılmaktadır543.  

1.4.3.Kamu Davasının Durması Kararı 

CMK 223 (8). maddesi uyarınca kamu davasının durması kararı, soruşturmanın 

veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz 

gerçekleşmediğinin anlaşılması durumunda şartın gerçekleşmesini beklemek üzere 

verilmesi gereken karardır. 

Vergi incelemesi şartı gerçekleşmeden dava açılmış bulunduğunun soruşturma 

evresinde anlaşılması durumunda «durma»  kararı verilir ve vergi incelemesi sonucu 

beklenir. Vergi incelemesi şartına bağlanmış olmasıyla yetkili ve uzman makamların 

yargılama makamını aydınlatması amaçlanmaktadır. Vergi suçu raporu ve mütalaa 

                                                
540 ERMAN, Sahtekarlık Cürümleri, s. 264.  
541 TCK Madde 25/2’e göre, “gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve 
başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak ve başkasını kurtarmak 
zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen 
fiillerden dolayı faile ceza verilemez.” 
542 ERMAN, Vergi Suçları, s. 25. 
543 ŞENYÜZ, a.g.e., s.250. 
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olmadan karar verilmesi bozma nedenidir544. Vergi suçu raporu olmadan verilmiş karar, 

temyiz edilirse usulden bozulur.  

1.4.4.Kamu Davasının Düşmesi Kararı 

CMK Madde 223(8) kamu davasının düşmesi kararı, Türk Ceza Kanunu’nda 

öngörülen düşme sebeplerinin545 varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının 

gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde verilen karardır.  

1.4.4.1. Zamanaşımı 

1.4.4.1.1. Zamanaşımı Süresi 

Vergi Usul Kanunu'nda vergi suçlarına ilişkin olarak ceza mahkemelerinde 

açılacak davalarda uygulanacak dava zamanaşımı546 konusunda özel bir hüküm yer 

almamaktadır547. Vergi Usul Kanunu’nda ceza hukuku anlamında bir suç olan vergi suçu 

konusunda zamanaşımını düzenleyen özel bir hüküm bulunmadığından Türk Ceza 

Kanunu'nun genel hükümler kısmında yer alan zamanaşımı süreleri uygulama alanı 

bulmaktadır.  

Türk Ceza Kanunu’nda, dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı olmak üzere iki 

farklı zamanaşımı kabul edilmiştir. Dava zamanaşımında kanunlarda belirlenmiş olan 

süre geçtikten sonra, kamu davası açılamaz; açılmış olsa dahi dava zamanaşımı 

gerçekleşmişse artık o davaya devam edilemez. Ceza zamanaşımında ise kesinleşmiş bir 

karar, kanunda belirlenmiş olan süre geçtikten sonra yerine getirilemez. Dava 

zamanaşımı, ceza zamanaşımından daha kısadır. 

Türk Ceza Kanunu’nun 66/e. maddesi uyarınca beş yıldan fazla olmamak üzere 

hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi fiilin işlendiği 

                                                
544 Yargıtay 9 C.D., 06.11.1990 tarih ve E: 1990/2860, K: 1990/3641 sayılı kararı. 
545 Türk Ceza Kanunu Madde 64 Sanığın veya hükümlünün ölümü, Madde 65 Genel Af ve Madde 66 Dava 
Zamanaşımıdır. Ayrıntılı bilgi için bakınız Birinci Bölüm.  
546 VUK zamanaşımı ile ilgili tek hükmü olan 374’üncü maddesinde öngörülen zamanaşımı, sadece idari cezalara 
ilişkindir. 
547Vergi Usul Kanunu'nun “Ceza Kesmede Zamanaşımı” başlıklı 374. maddesinde vergi ziyaı cezası için ceza kesme 
zamanaşımı, “Zamanaşımı Süreleri” başlıklı 114. maddesinin birinci fıkrasında vergi alacağının doğduğu takvim 
yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl olarak öngörülen tarh zamanaşımı süresine paralel bir şekilde 
düzenlemiştir. Dolayısıyla tarh zamanaşımı süresi ile vergi ziyaı cezasında ceza kesme zamanaşımı süresi aynıdır. 
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tarihten itibaren Türk Ceza Kanunu’nun 72/1'inci maddesine göre hesaplanacak (8 yıl) 

sekiz yıldır548.  

Vergi suçları için sekiz yıllık zamanaşımı süresi, zamanaşımının kesilmemesi 

veya durmaması halinde söz konusudur. TCK 67/(2). maddesindeki nedenlerden birinin 

gerçekleşmesi nedeniyle zamanaşımının kesilmesi halinde zamanaşımı süresi en fazla 

yarısına kadar uzayacağından zamanaşımı süresi en fazla (12) on iki yıla çıkmaktadır 

(TCK Md 67/4). Dava zamanaşımını durduran nedenlerden birisi varsa, zamanaşımını 

durduran neden ortadan kalkmadıkça üst sınır söz konusu olmayacaktır.  

Türk Ceza Kanunu’ndaki dava zamanaşımı süresinin (8 yıl)  Vergi Usul 

Kanunu’ndaki tarh zamanaşımı süresinden (5 yıl) uzun olması, suçluluğun 

kanıtlanmasında ve savunma hakkının kullanılmasında bir uyumsuzluk olarak ortaya 

çıkmaktadır549. Bu bağlamda, Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde düzenlenen tarh 

zamanaşımı süresinin (5 yıl), vergi suçu ve vergi suçuna iştirak suçu yönünden Türk 

Ceza Kanunu’nun 66. maddesinde düzenlenen dava zamanaşımı süresiyle (8 yıl) 

uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir550. 

Vergi suçları için öngörülen sekiz yıllık zamanaşımı süresi, suçun vergi 

incelemesi sonucuna bağlı olarak kamu davası açılması amacıyla Cumhuriyet 

Savcılığı’nca iddianame düzenlenmesi (TCK 67/(2-c)) durumunda kesilmekte ve en 

fazla oniki yıla kadar uzamaktadır. Vergi incelemesinin yapılması süreci (beş yıllık tarh 

zamanaşımı süresi içinde) ve vergi incelemesi sonucuna göre kamu davasının 

açılmasının oldukça uzun bir zaman alması ve zamanaşımı süresinin suçun işlendiği 

tarihten başlaması ve ancak iddianamenin düzenlenmesiyle kesilmesinin bir sonucu 

olarak zamanaşımı nedeniyle kamu davasının düşmesi önemli bir sorun olarak ortaya 

                                                
548A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 
2008, s.100, Bekir BAYKARA, “Hapis Cezasını Gerektiren Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı ve Zamanaşımının 
Başlangıcı”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 270, Şubat 2004, s. 8–13. 
549“Vergi Usul Kanunu'na göre tarh zamanaşımı süresi dolduğundan vergi inceleme elemanlarının inceleme yapmak 
ve defterlerin ibrazını istemek hakları bulunmamasına karşılık ceza davası açma konusunda zamanaşımı süresi 8. 
yılın sonuna kadar devam ettiği için, Cumhuriyet Savcılarınca yürütülecek soruşturma ve açılacak davalarda vergi 
inceleme elemanlarının bilirkişi olarak görevlendirilmeleri ve suç teşkil eden fiillerin tespitinin önemli bir dayanağını 
teşkil edecek defter ve belgelerin de Türk Ticaret Kanunu’nun 68. maddesi uyarınca 10 yıllık muhafaza süresi esas 
alınarak, ilgililerinden istenebileceği” konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız Azmi DEMİRCİ, “Vergi Usul 
Kanununda Düzenlenen Zamanaşımı Sürelerinin Yeni Türk Ceza Kanunu ile Uyumu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 
297, Mayıs 2006, s. 33. 
550A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Suçlarında Ceza Dava Zamanaşımı”, Dünya Gazetesi, 25 Ekim 2004, DEMİRCİ, 
a.g.m., s. 33. 
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çıkmaktadır551. Bu nedenle, dava zamanaşımı konusunda birçok ülkenin vergi 

sistemlerinde552 bir yöntem olarak öngörülen kasıtlı ve hileli vergi suçları yönünden 

genel esaslardan ayrılarak zamanaşımı sürelerinin daha uzun süreli ya da süresiz hale 

getirilmesi gerekmektedir553.   

1.4.4.1.2. Suçun İşlendiği Tarih 

1.4.4.1.2.1. Vergi Kaybı Oluşmayan Suçlarda Suçun İşlendiği Tarih 

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesi uyarınca sahte veya yanıltıcı belge 

kullanmak suçunda, vergi kaybı suçun maddi unsuru olmadığından, suç sahte belge 

veya yanıltıcı belgenin «kullanılması»  ile tamamlanmış olacaktır.  Sahte belge veya 

yanıltıcı belge kullanma suçunda vergi kaybı beklenilmeksizin, sahte veya yanıltıcı 

belge kullanılmasının suç sayılmasının ve cezalandırılmasının gerekçesi olan kamu 

güveninin ve kamu yararının ihlal edilmiş olduğu tespit edilmiş olduğundan, sahte belge 

                                                
551 765 sayılı TCK 102 ve 104. maddeleri uyarınca vergi suçları için beş yıl ve dava zamanaşımının kesilmesi 
durumunda en fazla yedi yıl altı ay olan zamanaşımı süresi, 5237 sayılı TCK için sekiz yıl ve dava zamanaşımının 
kesilmesi durumunda en fazla oniki yıl olmak üzere daha uzun süreli olarak öngörülmüş olması uygulamada ortaya 
çıkan aksaklıkları ve sorunları belirli bir oranda giderecek olması yönünden yerinde bir düzenlemedir.   
552 Hakan UZELTÜRK, “Ekonomik Suçlar ve Vergiler”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, TOBB Yayın No: 
2005 – 25, s. 208–240, http://www.tobb.org.tr/yayinlar/Ekonomik_Suc_Ceza.pdf, Erişim: [20.03.2009].  “Birleşik 
Krallık vergi sisteminde vergi tarhiyatı için öngörülen süre ilgili vergi yılının bitiminden itibaren 6 senedir (m.34). 
Fakat kasdi veya kusurlu hareketler neticesi bir vergi kaybı söz konusu ise süre 20 seneye çıkmaktadır (m.36). Bu 
durumda, sürenin başlangıç tarihi kast veya kusurlu hareketin ilgili olduğu tarhiyat veya hesap yılının sonundan 
itibaren işlemeye başlayacaktır. Eğer bir ortaklık söz konusu ise diğer ortaklar üzerinde bir extra vergi tarhiyatı söz 
konusu olabilecektir. 20 yıllık sürenin getirilmesinden önce kaçakçılık veya ağır kusur hallerinde zaman sınırı 
uygulanmıyordu.”  
553 DEMİRCİ, a.g.m., s.35.   
Recep ÇERÇİ, “Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Gelir İdaresi ve Adli Yargı Mercilerince 
Farklı Yorumlanmasından Kaynaklanan Adaletsizlikler ve Doğurduğu Sonuçlar ile İlgili Çözüm Önerileri”, Mali 
Pusula Dergisi, Yıl 4 Sayı 39, Mart 2008, s. 27. “Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesinin “yapılan inceleme 
sırasında 359 ve 360’ıncı maddesinde sayılan fiillerin işlendiğini tespit eden inceleme elemanları tarafından bu 
mükellefler hakkında inceleme raporu yanında kaçakçılık suçu raporu düzenlenerek mükelleflere tebliğ edilir, 
düzenlenen kaçakçılık raporları bu inceleme nedeni ile tarh edilen vergi ve cezaların kesinleşmelerinden itibaren 30 
gün içinde vergi dairesi müdürleri tarafından bir üst yazı ile Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir.”  
Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinin “vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 
başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar ancak vergi dairesince matrah 
takdiri için takdir komisyonlarına başvurulması veya mükellefin mal ve hizmet alımında bulunduğu mükellefler 
hakkında yapılan vergi incelemelerinde bu mükellefler tarafından sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
düzenledikleri konusunda rapor tanzim edilmesi halinde bu mükellefler aleyhine aynı inceleme nedeniyle salınan 
vergi ve cezaların kesinleşmesine kadar zamanaşımı süreleri işlemez.” 
Vergi Usul Kanunu’nun “Defter ve Vesikaları Muhafaza” başlıklı 253’üncü maddesinin “Bu kanuna göre defter 
tutmak mecburiyetinde olanlar tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip 
eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar” şeklinde değiştirilmeli ve 359 ve 
360’ıncı maddelerine; “kaçakçılık suçunun tebliğ edilmesi dava zamanaşımını keser ayrıca kaçakçılık suçu raporunun 
dayanağını oluşturan inceleme nedeni ile tarh edilen vergi ve cezalara karşı dava açılması halinde TCK’nunda ceza 
zamanaşımına ilişkin süreler durur ve vergi mahkemesi kararlarının kesinleşmesinden itibaren yeniden işlemeye 
başlar” ibaresi eklenmelidir.” 
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veya yanıltıcı belgenin düzenlendiği tarihin, suç tarihi veya suçun işlendiği gün olarak 

kabul edilmesi gerekmektedir554. 

Vergi Usul Kanunu'nun 359’ uncu maddesi uyarınca vergi suçları nedeniyle 

vergi kaybının oluşması beklenilmeyeceğinden vergi kaybı oluşmayan suçlarda555 suçun 

işlendiği gün olarak vergi kaybının oluştuğu tarihin değil, suçun maddi unsurunun 

gerçekleştiği yani fiilin işlendiği tarihin esas alınması gerekmektedir556. 

1.4.4.1.2.2.Vergi Kaybı Oluşan Suçlarda Suçun İşlendiği Tarih 

Vergi hukukunda belgenin düzenlendiği, kanuni defterlere kaydedildiği ve 

belge kullanmanın vergisel açıdan sonucunun (vergi tarhı) gerçekleştiği tarih farklıdır. 

                                                
554 Yunus ŞENGÖZ, “Vergi Ceza Hukukunda Kaçakçılık Suçunun Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve 
Başlangıcı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Yıl 31, Şubat 2008, s.121–137. 
555 “Madde 14 - Bu maddede, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılacak suçlar 
ve cezalar" başlıklı bölümünde sayılan fiillerin vergi kaybına yol açıp açmadığına ve tarh dönemi içerisinde olup 
olmadığına bakılmaksızın, kesilecek vergi ziyaı cezası yanında, kolayca adli yargıya intikalini ve cezalandırılmalarını 
sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 
Bilindiği gibi genel olarak hukukta cezayı gerektiren fiillerde aranan temel öğe bu fiillerin kasıt unsuru taşıyıp 
taşımadığıdır. Kasıt unsuru, fiili cürüm haline çevirir. 
Kastın söz konusu olmadığı hallerde kabahatten ve kusurdan (taksirden) söz edilebilir. 
Vergi hukukunda vergi cezası uygulanabilmesi için gereken temel öğe ise verginin kayba uğratılmış olmasıdır. Bu 
vergi kaybı, ister hatadan, ihmalden veya bir usulsüzlükten doğmuş olsun, isterse nitelikli ve kasıtlı olsun vergi cezası 
kesilmesi konusunda farklılık arz etmezler. Bu konuda aranan diğer bir özellik ise vergilendirmede tarh döneminin 
geçmiş olmasıdır. 
Ne var ki, bazı fiiller doğrudan malî sistemin, belge düzeninin ve malî otoritenin zayıflatılmasına hatta çökertilmesine 
yönelik, bireysel veya örgütlü suç niteliğinde olabilir. 
Muhasebe hileleri, defter ve belgelerin gizlenmesi ya da yok edilmesi, denetim ve kontrolden kaçmak amaçlı 
davranışlar ve sahte veya içerik açısından yanıltıcı belge düzenleyip kullanmak gibi fiiller bu kategoride sayılabilir. 
Bu nevi fiillerin ortak özelliği niyet, amaç ve plan unsurlarını taşımalarıdır. Bu üç unsur fiilde kastın varlığını ortaya 
koyar. 
Yapılan bu düzenlemeyle kasıt unsuru taşıyan ve aynı zamanda nitelikli olan fiiller ile kabahat veya kusur 
sayılabilecek fiillerin ceza sistematiği değiştirilmekte, fiillere karşılık tertip olunan cezaların mahiyeti de 
farklılaştırmaktadır. 
Madde düzenlemesinde Türk Ceza Kanununun tedvin tarzı da dikkate alınarak, cezaların hüküm ve infaz 
safhalarında, amaçlanan sonucun elde olunabilmesine çalışılmıştır. 
Defter ve kayıtlarda hile yapan, gerçek dışı veya konuyla ilgili olmayanlar adına hesap açanlar, vergi matrahını 
azaltmaya dönük olarak başka defter ve kayıt ortamlarında hesapları ve işlemleri izleyenler ile defter ve belgeler ile 
ibrazı zorunlu diğer kayıt ortamlarını gizleyenler hakkında da adli mahkemelerce altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 
hükmolunabilecektir. 
Burada önemli olan bir husus, sözü edilen bu fiiller sonucunda vergi kaybı olup olmadığıdır. Fiillerin vergi kaybına 
da yol açması halinde kesilecek üç kat vergi ziyaı cezasından başka, hapis cezası söz konusu olacaktır. Bu fiiller için 
hükmolunan hapis cezası para cezasına çevrilebilecek, para cezasının hesabında ise hapis cezasının her bir günü için, 
sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için hüküm tarihinde geçerli asgari ücretin bir aylık brüt tutarının 
yarısı esas alınacaktır. 
Aynı maddede yapılan bir başka düzenleme ile defter, kayıt ve belgeleri tahrif eden veya belgelerin aslının yada 
örneğinin sahtesini düzenleyenler, temin edenler ile sahte ve içerik itibariyle yanıltıcı belgeyi düzenleyen, temin eden 
veya kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezasına hükmolunabilmesi olanağı getirilmiştir. 
Maddenin yeni düzenlemesinde, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tanımları yapılarak fiillerin 
tanımlarının yasada yer almamasından kaynaklanan bir boşluk giderilmiştir. 
Pişmanlık hükümlerinden yararlanılması halinde ilgili mükellef hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanmayacağı 
da maddede açıkça belirtilmiştir.” 
556 DONAY, a.g.e., s. 228.  
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Vergi kaybı oluşan sahte belge veya yanıltıcı belge düzenleme/kullanma suçlarında, 

belge düzenleyen veya adına belge düzenlenen şahıs açısından sahte belge veya yanıltıcı 

belgenin «kullanma» tarihi farklı557 olmaktadır. Sahte veya yanıltıcı belgenin vergisel 

hukuki işlemlerin tesisinde dikkate alınması, sahte veya yanıltıcı belgenin, düzenleyen 

veya adına belge düzenlenen vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu tarafından hasılat, 

gider veya maliyet unsuru olarak kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle vergi 

matrahının tespitinde dikkate alınmasıdır. 

Kanuni defter tutmak mecburiyetinde olmayan vergi yükümlüleri tarafından 

sahte veya yanıltıcı belgeye istinaden beyanda bulunulması ve sahte veya yanıltıcı 

belgelerin saklanması ve ibraz edilmesi halinde, sahte veya yanıltıcı belge kullanmanın 

sonucu yani vergi kaybı gerçekleşmiş ve sahte veya yanıltıcı belgenin kullanıldığı 

saptanmış ve dolayısıyla suç sayılmasının ve cezalandırılmasının gerekçesi olan kamu 

güveninin ve kamu yararının ihlal edilmiş olduğu tespit edilmiş olmaktadır. 

Kanuni defter tutmak mecburiyetinde olmayan vergi yükümlüleri açısından 

sahte veya yanıltıcı belgenin düzenlenme tarihi ve sonucun yani vergi kaybının 

gerçekleştiği tarih olmak üzere iki farklı tarih söz konusudur. Bu nedenle, kanuni defter 

tutulmaması halinde, sahte veya yanıltıcı belgenin düzenlenme tarihinin «kullanma» 

tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Kanuni defter tutmayan vergi 

yükümlüleri tarafından doğrudan vergi matrahının tespitinde dikkate alınmasıdır. Bu 

amaçla, vergisel hukuki durumu kanıtlamak amacıyla saklanması ve ibraz edilmesidir. 

Kanuni defter tutulması halinde, sahte veya yanıltıcı belgenin düzenlenme tarihinin 

«kullanma» tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.  

Kanuni defter tutulması halinde, sahte veya yanıltıcı belge kanuni defterlere 

kaydedilmekle kayıtların tevsikinde, vergisel hukuki işlemlerin tespitinde ve vergi 

matrahının tespitinde dikkate alınmış olur. Sahte belge veya yanıltıcı belgenin 

                                                
557 Belgenin düzenlenme tarihi (Vergi Usul Kanunu “Faturanın Nizamı” başlıklı 231/5. maddesinde “Fatura, malın 
teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen 
faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”) ve kanuni defterlere kaydedildiği tarih (Vergi Usul Kanunu “Kayıt Zamanı” 
başlıklı Madde 219/a muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu 
bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.”  
ve 219/b maddesinde “Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve 
parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi deftere 
işlenmesi hükmünde olup, bu kayıtların esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.”) 
şeklinde hüküm altına alınmıştır.  
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düzenlenmesi, kanuni defterlere kaydedilmesi ve ibraz edilmesi halinde, «kullanma» 

gerçekleşmiş olduğundan, vergi kaybı gerçekleşmemiş olsa dahi,  kullanıldığı ve 

dolayısıyla suç sayılmasının ve cezalandırılmasının gerekçesi olan kamu güveninin ve 

kamu yararının ihlal edilmiş olduğu tespit edilmiş olmaktadır.  

Kanuni defter tutulması ancak sahte veya yanıltıcı belgenin kanuni deftere 

kaydedilmemesi veya kayıt edilmekle beraber düzeltme işlemi yapılarak kayıtlardan 

çıkarılması durumunda; belge kayıtların tevsikinde, vergisel hukuki işlemlerin tesisinde 

ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınmamış olduğundan suç oluşmaz. Buna 

karşılık, sahte veya yanıltıcı belge kullanma suçu açısından belgenin kanuni deftere 

kaydedilmemesine rağmen vergi matrahının tespitinde dikkate alınması durumunda; 

«kullanma» belgenin vergi matrahının tespitinde dikkate alınmasıyla gerçekleşmiş 

olacağından suçun işlendiği tarihin vergi tarhı için kanunda belirlenen sürenin sonu558 

olarak dikkate alınması gerekmektedir.  

1.4.5. Mahkumiyet Kararı 

Ceza yargılaması sonucunda yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde 

mahkumiyet kararı verilir559. 

                                                
558 Yargıtay içtihatları, vergi kaybına da yol açan sahte belge ve yanıltıcı belge kullanılması suçunda, suçun işlendiği 
tarihin,  vergi tarhı için kanunda belirlenen sürenin sonu olduğu yönünde oluşmuştur.  
Yargıtay 11. C. D., 04.10.2007 tarih ve E:2007/2628, K: 2007/6320 sayılı kararı “…sahte fatura düzenlemek 
suçundan, zamanaşımı süresinin, suç tarihi de nazarı itibara alınmak suretiyle, mülga TCK’nun 102/4, 104/2 ve 5271 
sayılı CMK’nun düşürülmesine, ancak 1998 yılına ait sahte düzenlendiği iddia olunan suça konu faturaların dosya 
içinde mevcut vergi inceleme raporlarına göre anılan şirketçe Kurumlar Vergisinde kullanıldığının anlaşılması 
karşısında adı geçen sanıklar yönünden suç tarihinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 21, 28, 29. maddeleri uyarınca 
01.05.1999 olduğu ve hüküm tarihinde zamanaşımının gerçekleştiğinden bahisle yasaya aykırı olduğundan 
bozulmasına ancak suç tarihinden temyiz inceleme tarihine kadar anılan dava zamanaşımı gerçekleştiğinden ortadan 
kaldırma kararı verilmesine”  
  DONAY, a.g.e., s.226-227. “Yargıtay Katma Değer Vergisinin ödenmeme veya tahsil edilmeme tarihini 
değil, beyanname tarihini öngörmüştür. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 14.03.2005 tarih ve E:2004/10487, K: 2005/1063 
sayılı kararı “…sanığa yüklenen sahte fatura kullanmak suçunun yasada getirdiği cezasının türü ve üst sınırı itibari ile 
tabi olduğu TCK’nun 102/4 ve 104/2 maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının, suça konu faturalardan 
30.08.1996 tarihli olup katma değer vergisinde kullanıldığından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 41 ve 
45. maddeleri uyarınca suç tarihinin vergi tarhı için kanunda belirlenen sürenin sonu olan 26.09.1996 tarihinden 
hüküm tarihine kadar gerçekleştiği gözetilmeden kamu davasının…” 
559 CMK 230. maddesi uyarınca (1) Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde aşağıdaki hususlar gösterilir:  
a) İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler.  
b) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda 
dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi. 
c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi; bu hususta ileri sürülen 
istemleri de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununun 61 ve 62 nci maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara göre cezanın 
belirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve devamı maddelerine göre, cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra 
uygulanacak güvenlik tedbirinin belirlenmesi.  
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Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen vergi suçları için yaptırım olarak, alt ve üst 

sınırları olan süreli hapis cezası uygulanmaktadır560. 

Vergi Usul Kanunu 359 (a) (2) Vergi kanunlarına göre tutulan veya 

düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan belgeleri «muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar», hakkında «bir yıldan üç 

yıla kadar»561 hapis cezasına hükmolunur. 

Vergi Usul Kanunu 359 (b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen 

ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan «belgelerin asıl veya suretlerini tamamen 

veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar»,562 «üç yıldan 

beş yıla kadar» hapis cezası ile cezalandırılır.  

Vergi Usul Kanunu 359 (c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye 

Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, «Bakanlık ile 

anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar» «iki yıldan beş yıla 

kadar» hapis cezası ile cezalandırılır…” 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) bendinde «belgelerin asıl veya 

suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri 

kullanma» fiillerini işleyenler için «üç yıldan beş yıla kadar hapis» cezası verilmesi 

hükme bağlanmıştır. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a–2) bendinde 

                                                                                                                                          
d) Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik 
tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul veya reddine ait dayanaklar.  
560 Billur YALTI, “İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, s.106. “Cezanın orantılılığı ilkesine dayalı bir sistemin ceza ölçüsü yasada yer 
almalıdır. Suçun ağırlığını tespit açısından Avrupa standardı, zarar veya zarar tehlikesi miktarı üzerine kuruludur. 
Korunan hukuki yararla karşılaştırılabilir bir farklılaştırma sonucu verecek bir sistem kurması gerekir. Bu sistem, 
suçu etkileyen objektif bir hal olarak tehlikenin ağırlık veya hafifliğine göre oluşturulacak yasal ağırlatıcı veya 
hafifletici sebeplere de dayandırılabilir. Bu mahiyetteki bir ayrıma müsait olmayan yetkisiz belge basımı fiilini 
kapsam dışı bırakma sadece bir kanun sistematiği sorunudur.” Yasal ağırlatıcı veya hafifletici sebepler konusunda 
Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. DÖNMEZER, ERMAN, a.g.e.,  Cilt II, s.339–344. 
561 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bir yıl olan alt sınır 03.07.2009 tarihinden itibaren 18 aya çıkarılmıştır. 
562 Vergi Usul Kanunu’nda suç oluşturan fiiller aynı ağırlıkta kabul edilerek aynı ceza ile cezalandırılmış olmasına 
karşılık, Vergi Barışı Kanunu’nda sahte belge kullananlar af kapsamına alınırken sahte belge düzenleyenler af 
kapsamı dışında bırakılarak sahte belge kullananlar ile düzenleyenlerin aynı hukuksal konumda bulunmadıkları kabul 
edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin konuya yaklaşımı da “Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar 
ile düzenleyenlerin aynı hukuksal konumda bulunmadıklarından eşitlik karşılaştırmasına esas alınamayacakları” 
yönündedir. Bekir BAYKARA, “Vergi Barışı Kanununun 14. Maddesinin Anayasal Durumu”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Sayı 261, Mayıs 2003, s. 4–11. “Başka bir yasa ile bu fillerden bir bölümü için farklı bir hukuki düzenleme 
yapılmasının haklı bir nedene dayandığı makul ve adil olduğu söylenemez. Aynı nitelikte olan, hatta daha ağır zarar 
(vergi kaybı) doğuran sahte belge kullananlar af kapsamında değerlendirilirken bunları basan ve düzenleyenler af 
kapsamı dışında bırakılmıştır.” 
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«muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma» suçu 

için öngörülen ceza (bir yıldan563 üç yıla kadar hapis cezası) ile «tamamen veya kısmen 

sahte belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma» suçu için öngörülen ceza (üç 

yıldan beş yıla kadar hapis) açısından bir farklılaştırma yapılmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (c) bendinde Maliye Bakanlığı ile 

anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, «bakanlıkla anlaşması olmadığı 

halde basma veya bilerek kullanma» suç olarak tanımlanmış ve «iki yıldan beş yıla 

kadar hapis» cezası öngörülmüştür. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (c) 

bendinde «yetkisiz belge basımı» suçu için öngörülen cezaların alt sınırı, (b) bendinde 

«tamamen veya kısmen sahte belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma» suçu için 

öngörülen cezaların alt sınırından daha hafif tutulmak suretiyle bir ayrım yapılmıştır.  

1.4.5.1. Hapis Cezanın Belirlenmesi 

TCK’nun «Cezanın Belirlenmesi» başlıklı 61. maddesi uyarınca somut olayda 

suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği yer ve 

zaman, suçun konusunun önemi ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, 

failin kast ve taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile failin güttüğü amaç ve saik dikkate 

alınarak işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında 

temel ceza belirlenecektir.  

Vergi Usul Kanunu’nda cezanın amaçlarına hizmet etmek ve somut olay 

adaletini gerçekleştirilebilmek için564 cezanın kişiselleştirilmesine olanak verecek 

şekilde alt ve üst sınırlar arasında kalan süreli hapis cezası öngörülmüştür565. Süreli 

hapis cezası alt ve üst sınırlar arasında kalan bir ceza olacak ve cezada yapılacak 

arttırma ve eksiltme bu temel ceza üzerinden yapılacaktır. Yargıç her olayın özelliğine 

ve failin kişiliğine göre gerekçesini göstererek alt ve üst sınırlar arasında kalan temel 

ceza miktarını belirleme konusunda serbesttir. Vergi suçunda sahte belge/yanıltıcı belge 

                                                
563 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bir yıl olan alt sınır 03.07.2009 tarihinden itibaren 18 aya çıkarılmıştır. 
564 Kayıhan İÇEL, Füsun SOKULLU AKINCI, İzzet ÖZGENÇ, Adem SÖZÜER, Fatih S. MAHMUTOĞLU, Yener 
ÜNVER, İçel Yaptırım Teorisi Genel Esaslar-Yaptırım Türleri-Cezaların Saptanması-Cezanın Düşmesi-
Cezalara Seçenek Olan Kurumlar, 2. Bası, İstanbul: Beta Basım A.Ş., Eylül 2002, s. 140. , DÖNMEZER, 
ERMAN, a.g.e., Cilt II, s. 344-346. 
565 DÖNMEZER, ERMAN, a.g.e., Cilt II, s. 344–346. “Suçun karşılığında alt ve üst basamaklı olarak, yani aşağı ve 
yukarı sınırları olan bir ceza konulmuş olduğundan, aşağı ve yukarı sınırlar arasında kalan herhangi bir ceza olabilir, 
cezada yapılacak arttırma ve eksiltme bu temel ceza üzerinden yapılacaktır.” 
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kullanma suçlarında suça konu belgelerin sayısı ve varsa kayba uğratılan vergi miktarı566 

yargıç tarafından alt ve üst sınırlar içindeki ceza miktarı takdir edilirken göz önüne 

alınacak hususlardır567. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde tanımlanan sahte belge/yanıltıcı 

belge düzenleme ve kullanma suçları vergi kaybının gerçekleşmesinin aranmadığı 

(zarar), ama vergi kaybı tehlikesi (zarar tehlikesi) yaratarak kamu yararını (devletin 

gelir kaynaklarını) tehlikeye sokan fiillerin cezalandırıldığı bir tehlike suçudur568. Vergi 

Usul Kanunu’nun 359. maddesinde suçun tehlike suçu olarak düzenlenmiş olması, 

korunan hukuki yararın sadece zarara uğratılmasının değil, zarar tehlikesi yaratılmasının 

da bir ihlal olarak değerlendirilmesi ve fiillerin sonuçlarının tehlikeliliğinin 

araştırılmasını gerektirmektedir. Yasa koyucunun suçun tanımına ilişkin madde metnine 

tehlike kavramını dahil etmemesi, yargıç tarafından suç tarihindeki vergi kaybı 

tehlikesini569 ölçmesini ve tehlikeye sokulan vergi kaybı miktarına bağlı olarak 

cezalarda farklılaştırma yapılmasını ifade eder570.  

                                                
566 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 09.10.2001 tarih ve 11–161/211 sayılı kararı “Sahte faturanın bir adet oluşu ve 
kaybına neden olunan vergi bedelinin düşük olması hususları Yerel Mahkemece, sanığın atılı eylemi bilerek ve 
isteyerek işlemediğinin kanıtı olarak kabul edilmişse de, mal ve hizmet satın almadığı bir şirketin mal satışına ilişkin 
faturasını kendi şirketinin defter ve kayıtlarına işleyerek kullanan sanığın, ortada gerçek bir mal satışı da 
bulunmadığına göre, bu faturanın sahte olduğunu bildiği anlaşılmaktadır. Buna göre, suça konu belgelerin sayısı ve 
kaybına neden olunan vergi bedeli ancak, cezanın aşağı ve yukarı hadler arasında tayini sırasında yahut takdiri 
hafifletici neden olarak göz önüne alınabilecek nitelikte hususlardır.”  
567 Cezaların Saptanması ve Takdiri İndirim Nedeni konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Bahri ÖZTÜRK, Mustafa 
Ruhan ERDEM, Öztürk Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 10. Baskı, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık, 2008,  s. 414 -425. 
568 Billur YALTI, “İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, s.106, Billur YALTI, “Vergi Kaçakçılığı Suçunu Avrupa Topluluğu Bütçesi Aleyhine 
Kaçakçılık Suçu ile Okumak: Adil ve Orantılı bir Ceza Sistemi Yaratmak Mümkün müdür?”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı 169, Ekim 2002, s.49–71. 
569 Billur YALTI, “Vergi Kaçakçılığı Suçunu Avrupa Topluluğu Bütçesi Aleyhine Kaçakçılık Suçu ile Okumak: Adil 
ve Orantılı bir Ceza Sistemi Yaratmak Mümkün müdür?”, s.65, Dipnot 82. “Yargıtay’ın kaçakçılık suçunun defter ve 
belgeleri yok etmek ve gizlemek fiilini, suç bir zarar suçu olmakla beraber, mefruz (varsayılan) vergi ziyaının 
meydana geldiğini kabul ederek hüküm vermesi, (GÜNDEL, a.g.e., s. 13.) bugün “varsayılan vergi ziyaı tehlikesine” 
dayalı değerlendirmeye geçebileceğini düşündürmektedir. Bunun için yasa metninin tehlike kavramını da içerecek 
şekilde yeniden düzenlenmesi düşünülmelidir.” 
Yargıtay 9.C.D., 13.6.1990 tarih ve E:1990/1747, K: 1990/2474 sayılı kararı “Sanığın tetkik için istenen belgelerin 
kaybolduğunu bildirerek ibrazdan kaçınmış bulunması karşısında V.U.K.nun 139. maddesine uygun tebligat 
aranamayacağından, defter ve belgelerin yetkililere ibraz edilmemesi halinde mefruz vergi ziyaı söz konusu 
olduğundan tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.” (GÜNDEL, a.g.e., s. 29.) 
Yargıtay 9.C.D., 6.4.1993 tarih ve E: 1993/831, K:1993/1689 sayılı kararı “…sanığın işyerini 10.1.1988 tarihinde 
kapattığı, defter ve belgelerini kaybetmesi nedeniyle Vergi Dairesine ibraz edemediği ve bu nedenle vergi ziyaı 
doğup 213 sayılı Kanunun 139. maddesindeki istisnai durumun gerçekleştiği gözetilmeden yazılı düşüncelerle beraat 
hükmü tesisi” (GÜNDEL,a.g.e., s.36.) 
570 SABAN, a.g.e., s. 137. 
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1.4.5.2. Suç Niteliğinde Değişiklik 

Suçun hukuki vasfı,571 suç sayılan eylemin kanunun hangi hükmünü ihlal etiği 

anlamına gelmektedir572. Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil 

ve faili hakkında verilir573. Mahkeme fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla 

bağlı değildir.  

Vergi suçları açısından sahte belge–yanıltıcı belge ayrımının sağlıklı olarak 

yapılamaması, cezanın türünde hataya sebebiyet veren bir durumdur. Vergi Usul 

Kanunu uyarınca yanıltıcı belge suçu için öngörülen hapis cezası süresi ile sahte belge 

suçu için öngörülen hapis cezası süresi farklıdır. Bu bağlamda (1574–3 yıla kadar) hapis 

cezası yerine (3–5 yıla kadar) hapis cezası verilmesi durumunda, hapis cezasının 

ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması olanaklarından 

yararlanılamaması gibi konularda adli hatalar söz konusu olabilecektir. Bu nedenle 

suçun nitelendirilmesi konusunda Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde sahte 

belge ile yanıltıcı belge ayrımında esas alınan «gerçekleşen bir işlem» ölçütünün 

dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu uyarınca gerçek bir işlem 

veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgeler, «sahte belge» ve 

gerçek bir muamele veya durum var olmakla birlikte içerdiği bilgi değiştirilmiş olanlar 

ise «yanıltıcı belge» olarak tanımlanmıştır. Gerçekleşen bir mal veya hizmetin miktar 

veya değerini gerçeğinden az veya çok gösteren, alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası 

değiştirilmiş veya mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge 

düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi 

                                                
571 Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi Madde 225 - (1) Hüküm, ancak iddianamede 
unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. 
(2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir. 
CMK “Suçun niteliğinin değişmesi” Madde 226 (1) Sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip 
de savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği 
kanun hükmünden başkasıyla mahkum edilemez. 
(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek haller, ilk defa 
duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır. 
(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hallerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlaması için süre verilir. 
(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafii sanığa tanınan haklardan onun gibi 
yararlanır. 
572 Faruk EREM, Ceza Usulü Hukuku, İkinci Baskı, Ankara: Ajans Türk Matbaacılık Sanayi, 1968, s. 224–229. 
573 Yargıtay 11. C. D., 17.09.2008 tarih ve E:2008/4190, K: 2008/8890 sayılı kararı “Hükmün konusu iddianamede 
gösterilen eylemden ibarettir. İddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılması, 
dolayısıyla davaya konu edilmeyen bir eylemden dolayı yargılama yapılması ve hüküm kurulması yasaya aykırıdır.” 
(Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, Ocak 2009, s.185–186.) 
574 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bir yıl olan alt sınır 03.07.2009 tarihinden itibaren 18 aya çıkarılmıştır. 
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gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler (kullanıcı açısından muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı, düzenleyen açısından sahte belge olarak kabul edilir) muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge olarak değerlendirilmektedir. 

Vergi uygulamasında en sık rastlanılan olay türü, piyasadan belgesiz mal 

alınması ve bu malın başka birisinden temin edilen fatura ile belgeli hale getirilmesinin 

yanıltıcı belge olarak nitelendirilmesidir575. Yargıtay içtihatları576 belgesiz mal satın 

alınması ve belgenin başkasından temin edilmesi işlemlerinin bilinçli olarak yapılmış 

olduğu bir durumda belgenin, belgeyi düzenleyen ile belgeyi alan arasında gerçek bir 

işlem bulunmaması nedeniyle sahte belge olarak nitelendirilmesi yönündedir577. 

                                                
575 Mehmet MAÇ, “Yanıltıcı Belgeler ve Sahte Belgeler ile İlgili Hapis ve Ağır Hapis Cezalarında Hatalı Anlayış ve 
Uygulamalar”,  Yaklaşım Dergisi, Şubat 2002, s. 111 vd. 
576 Suçun Niteliğinin Değişmesi Madde 226 (1) Sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de 
savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği 
kanun hükmünden başkasıyla mahkum edilemez. (2) Cezanın artırılmasını ve cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin 
uygulanmasını gerektirecek haller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır… 
Yargıtay 11.C. D., 10.10.2002 tarih ve E: 2002/5726, K: 2002/7843 sayılı kararı “Sahte fatura düzenlendiğinden 
sanık hakkında 213 sayılı Yasaya aykırılıktan açılan davada, TCK.nun 345. maddesine uygun bulunduğundan 
bahisle, CMUK 258. maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmak suretiyle hüküm kurulması gerekirken, sanığın 
beraatine, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi yasaya aykırıdır.” (Yargıtay 
Kararları Dergisi, Cilt 29, Sayı 12, Aralık 2003, s.1891–1892.) 
Yargıtay 11.C. D., 24.6.2002 tarih ve E: 2002/5109, K: 2002/6193 sayılı kararı “Faturasız yapılan satın almanın, bir 
başka mükellefin faturası ile belgelendirilmesi halinde, faturayı düzenleyen ile alan arasında gerçek bir mal ve hizmet 
alımı bulunmaması nedeniyle faturanın sahte olduğunun kabulü gerektiği, vergi inceleme raporlarındaki tesbitlere 
göre sanığın, başka mükelleflerden aldığı mal ve hizmetlere karşılık temin ettiği faturaları kullandığı, sanığa atılı 
suçun tüm unsurları ile oluştuğu, bir takvim yılında her vergilendirme dönemindeki kullanmaların teselsül hükmünün 
uygulanmasını da gerektirdiği gözetilmeden sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır.” 
(Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 29, Sayı 7, Temmuz 2003, s.1151–1152.) 
Yargıtay 11.C.D., 08.10.2001 tarih ve 8685–9038 sayılı kararı “…Kabule göre de, gerçek satın almanın, bir başka 
mükellefin faturalarıyla belgelenmesi halinde bu belgelerin, düzenleyip verenle gerçek bir alım satım olmadığından 
sahte olarak kabulü gerektiği, suça konu faturaların da sahte belge düzenlediği tespit edilen Güney İplik A.Ş.den bu 
şekilde alındığı anlaşılmasına rağmen sahte yerine yanıltıcı olarak nitelendirilmeleri ve cezanın 213 Sayılı Yasanın 
359. maddesinin b-1 bendi yerine a-2 bendi ile belirlenmesi yasaya aykırıdır.” 
Yargıtay 11.C.D., 24.09.2001 tarih ve E: /7965, K: /9214 sayılı kararı “Sahte faturaları düzenleyen sanığın 4369 
sayılı Yasa ile değişik 213 sayılı Yasanın 359. maddesinin (b–1) yerine (b–2) bendi ile cezalandırılması, öngörülen 
cezanın türü ve süresindeki ayniyet itibariyle sonuca etkili bulunmadığından ve katma değer vergisi indiriminde 
kullanılan sahte faturaların her tarh dönemi itibariyle ayrı suçları oluşturduğu gözetilmeden tek suç oluşturduğunun 
kabulüyle tek ceza tayini isabetsizliği aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.”  
Yargıtay 11.C. D., 13.6.2001 tarih ve E: 2001/6053, K: 2001/6820 sayılı kararı “Belgesiz yapılan satın almanın bir 
başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturaların, düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım 
olmadığından sahte olarak kabulü gerektiği, somut olayda; faturaların sahte olduğu ve katma değer vergisi yönünden 
kullanılarak vergi ziyaına neden olduğu kabul edildiği halde, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi 
yasaya aykırıdır.” (Yargıtay Kararları Dergisi, Şubat 2002) 
Yargıtay 11. C. D., 22.01.2001 tarih ve E:2000/5899, K:20001/409 sayılı kararı “Belgesiz yapılan satın almanın, bir 
başka mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturanın düzenlenip verenle gerçek bir alım-satım 
olmadığından sahte olarak kabulü gerektiği, sanığın da belgesiz yaptığı satın almayı, T.Gıda Sanayi Ticaret Limited 
Şirketinden aldığı faturayla belgelendirdiği vergi inceleme raporu içeriğinden anlaşılmasına göre suça konu faturanın 
sahte olduğu” 
577 A.Bumin DOĞRUSÖZ, “Sahte Belge Kullanımı: Riskler ve Alternatifler”, Yaklaşım Dergisi, Ekim 2008, Sayı 
190, s. 33 vd.  “Yargıtay içtihatları “gerçek bir muamele veya duruma dayanan, muamele veya durumu mahiyet veya 
miktar itibariyle gerçeğe uygun şekilde yansıtan, ancak farklı taraflar arasında düzenlenen belgelerin de yanıltıcı 
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1.5. Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi 

Vergi Usul Kanunu'nun 367’nci maddesinin son fıkrasında “Ceza mahkemesi 

kararları, Bu Kanun’un Dördüncü Kitabının İkinci Kısmında yazılı vergi cezalarını 

uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam 

ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hakimini bağlamaz.” hükmü yer almaktadır. 

Vergi Usul Kanunu'nun 367’nci maddesinin son fıkrasındaki «makam ve merciler» idari 

mercileri ve vergi yargısını içermektedir. Ceza mahkemesinin kamu davası sonucunda 

vereceği kararlar vergi makamlarını ve vergi mahkemelerini ve de vergi makamlarının 

uygulamaları ve vergi mahkemelerinin kararları ceza mahkemesini bağlamayacaktır578. 

Vergi kaybına sebebiyet veren sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlemek veya kullanmak suçunda vergi yükümlüsü tarafından vergi mahkemesinde 

dava açılmaması durumunda vergi inceleme raporu üzerine vergi idaresince kesilen 

parasal cezalar kesinleşecek ve ceza mahkemesinin beraat kararı vermesi durumunda 

kesinleşen parasal ceza etkilenmeyecektir.  

Vergi kaybına sebebiyet veren sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlemek veya kullanmak suçunda vergi idaresince vergi inceleme raporu üzerine 

tarh edilen vergiler ve kesilen cezaların tebliğ edilmesi ve vergi yükümlüsü tarafından 

tarhiyatların kaldırılması için vergi mahkemesinde dava açılması durumunda ise vergi 

mahkemesi ve ceza mahkemesinde olmak üzere iki dava açılmış olmaktadır579.  

Vergi mahkemesi ile ceza mahkemesi konusu aynı olan suç hakkında farklı 

kararlar verebilmektedir. Vergi mahkemesinde açılan davada tarh edilen vergi ve 

kesilen parasal cezaların kaldırılmasına karar verilmesi ve Danıştay nezdinde de kararın 

onanmasına karşılık, ceza mahkemesinde açılan davada hapis cezası verilmesi ve 

Yargıtay'ın da bu cezaları onaması söz konusu olabilmektedir. Buna karşılık ceza 

mahkemesince beraat kararı verilmesi durumunda, vergi idaresinin yorum ve kararı ile 

                                                                                                                                          
belge değil, sahte belge olarak kabul edilmesi” yönünde oluşmuştur. Örneğin, (A) kişisinden yapılan bir mal alımı 
için, tarih, miktar, fiyat ve bedel olarak aynı unsurları içeren bir faturanın (B) kişisinden temini durumunda, (B)’den 
alınan belge sahte olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, gerçek bir ticari ilişki esas alınarak düzenlenen bu 
belgenin yanıltıcı olarak nitelendirilmesinin daha doğru olacağı ileri sürülmektedir.” 
578 KANETİ, a.g.e., s.251. 
579 CMK’nun 223’üncü maddesinin 7’inci fıkrasında “Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm 
veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir” hükmüne yer verilerek, bir kişinin aynı suçtan dolayı iki 
kez yargılanamayacağı kuralı getirilmektedir. 
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uygulanan ve daha sonra kesinleşen üç kat cezanın, düzeltilme ve cezanın bir kata 

dönüştürülme ve uzlaşma olanağı bulunmamaktadır580. Danıştay ile Yargıtay'ın aynı suç 

unsuru konusunda farklı karar vermeleri sonucunu ortaya çıkaran bu konuda üç farklı 

görüş bulunmaktadır.  

Birinci görüşe göre, vergi mahkemesi ile ceza mahkemesinde açılmış olan her 

iki davanın konusunu oluşturan suç (sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlemek veya kullanmak) aynıdır. Suçun yargılanması ve sonuca bağlanması esasen 

vergi mahkemesinin konusuna girmekte ve vergi mahkemesinin kararına göre ceza 

mahkemesindeki kamu davasının sonuca bağlanması gerekmektedir. İdare hukukunun 

konusuna giren bir vergi ihtilafında nihai yargı mercii olan Danıştay'ın vermiş olduğu 

karar üzerine sahte belge düzenlemek veya kullanmak suretiyle vergi kaybına neden 

olduğu kesinleşen bir vergi yükümlüsü hakkında, ceza mahkemesince başkaca araştırma 

ve soruşturma yapmadan, Danıştay'ın nihai kararına dayanılarak, VUK'un 359. 

maddesinde öngörülen hapis cezalarına hükmedilmesi gerekir. Vergi davası sonucu 

Danıştay'ın yapılan tarhiyatları kaldırması suç unsurlarını da ortadan kaldırdığından, 

ceza mahkemesinin cezalandıracağı bir suç bulunmamaktadır. Bu durumda, ceza 

mahkemesinin vergi yükümlüsü hakkında hapis cezası vermemesi hukukun temel 

gereğidir581. Uzman kuruluş ve mahkeme olan vergi organlarının, olayın vergi suçu 

oluşturmadığı yönündeki «fiilin vasfına ilişkin kararlarının» ceza mahkemesini 

bağlayacağını kabul etmek gerekir582. Ceza mahkemeleri, cezaya konu edilmek istenen 

sahte belge veya yanıltıcı belge ile ilgili olarak, vergi tarhiyatı yapılıp yapılmadığını, bu 

tarhiyatın vergi yargısına intikal edip etmediğini araştırmalı, şayet olay vergi yargısına 

intikal etmiş ise, vergi yargısının sonucunu bekleyerek ve bu sonucu dikkate alarak 

beraat/mahkumiyet kararı vermelidir. Bu şekilde, sağlıklı delillere dayanan kararlar 

verilmesi sağlanacak ve aynı olayla ilgili farklı kararlar ortaya çıkmasını önlenerek 

adalet mekanizmasına saygınlık kazandırılacaktır583.  

                                                
580 ÜREL, a.g.e., s. 960. 
581 Ekrem SARISU, “Vergide Hapis Cezası ve Sorunlar”, Finansal Forum Gazetesi, 14 Ocak 2002. 
582 ERMAN, Vergi Suçlan, 1988. s. 88. 
583 Mehmet MAÇ, “Yanıltıcı Belgeler ve Sahte Belgeler ile İlgili Hapis ve Ağır Hapis Cezalarında Hatalı Anlayış ve 
Uygulamalar”,  Yaklaşım Dergisi, Yıl 10, Sayı 110, Şubat 2002, s.111–121, Ekrem SARISU, “Vergide Hapis Cezası 
ve Sorunlar”, Finansal Forum Gazetesi, 14 Ocak 2002 ve Finansal Forum Gazetesi, 16 Ocak 2002.  
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İkinci görüş, ceza yargıcının olayın belirlenmesi bakımından vardığı sonucun 

ceza dışı makamları da bağlayacağını ve ceza kovuşturmasını gerektiren bir suçun 

işlenmesi halinde öngörülen cezaların bir bölümünün adli organlar var iken, idari 

organlarca uygulanmasının Anayasaya aykırılık oluşturacağı savını ileri sürmektedir584. 

Suçun yargılanması ve sonuca bağlanması esasen ceza mahkemesinin konusuna 

girmekte ve ceza mahkemesi kararına göre, vergi mahkemesince davanın sonuca 

bağlanması gerekmektedir. Hapis cezasını gerektiren sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak suçu açısından kastın varlığına ceza 

mahkemesinin karar vermesi gerekirken parasal ceza açısından kastın var olduğuna ve 

ağırlaştırılmış para cezası uygulanması gerektiğine idare karar vermektedir. Bu 

düzenleme ve uygulamanın ise anayasal ilkelerle ve hukukla bağdaştırması mümkün 

değildir585.  

Üçüncü görüşe göre ise, ceza mahkemesi kararının delil yetersizliği586 veya 

buna benzer bir gerekçeye dayanması durumunda vergi idaresinin vergilendirmede 

                                                                                                                                          
Rıfat Murat ÖNOK, Burak PINAR, “Kesin Hüküm Müessesesi Bağlamında Ceza Mahkemesi Kararları ile Vergi 
Mahkemesi Kararlarının Birbirini Etkileşimi ve Bağlayıcılığı Üzerine Bir İnceleme”, Mali Pusula Dergisi, Yıl 2, 
Sayı 19, Temmuz 2006, s. 74. 
584 HIZLI,a.g.e., s. 46. 
585 Yusuf Ziya TAŞKAN, “Vergi Ziyaı Cezasının Üç Kat Uygulanmasında Bir Sorun Olasılığı ve Öneriler”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı 227, Ağustos 2007, s. 125. , Bumin DOĞRUSÖZ, Vergi Ceza Sistemimizin Aksaklıkları Ve 
Öneriler, Referans Gazetesi, 23 Şubat 2009. “uygulama, idarenin önce kayba uğratılan verginin bir katı ceza 
kesmesi, ceza mahkemesinde mahkumiyet kararı üzerine fark olarak daha sonra iki kat daha ceza kesmesi şekline 
dönüşmek durumundadır. Buradaki bizim asıl önerimiz, üç kat ceza uygulamasının kaldırılmasıdır. Fiilin 359. 
maddeye girmesi halinde dahi idari para cezası yine bir kat olmalıdır. Aradaki iki katlık fark, idari para cezası 
olmaktan çıkartılmalı adli para cezasına dönüştürülmelidir. Bir başka anlatımla ceza hâkimi suçu sabit gördüğünde 
hürriyeti bağlayıcı cezaya ilave olarak, kayba uğratılan verginin iki katı tutarında da adli para cezasına da 
hükmedebilir. Ceza mevzuatının bu şekle dönüştürülmesi bir hukuki zorunluluktur.” 
586 Yargıtay 11. C.D., 12.02.2002 tarih ve 210/1160 sayılı kararı “Faturalarda gün ve sayıları yazılı taşıma 
irsaliyelerinin onaylı örnekleri getirtilerek  taşımanın mahiyeti ve şirketin böyle bir hizmet alımına ihtiyacı olup 
olmadığı araştırılmadan ve faturalar bedelinin hizmeti veren …Ltd. Şti.ne ödendiğine dair her iki şirketin defter ve 
belgeleri ve kasası ile banka hesapları üzerinde karşılaştırmalı inceleme yapılarak, uygun para akışı olup olmadığı 
tespit edilmeden, re’sen delil araştırması yapması gereken ceza hakimini bağlamayan vergi mahkemesinin kararına 
dayanılarak eksik soruşturmayla sanığın beraatine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.” (OK, GÜNDEL, a.g.e., s. 304.) 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 16.10.2001 tarih ve E: 213, K: 219 sayılı kararı “Sanık tarafından sahte faturaların 
bilerek kullanılmadığı savunulmuş ise de, faturaların sayısı, alındıkları firmaların farklılıkları, bu firma ve kişilerle 
gerçek bir mal ve hizmet alışverişlerinin olmaması birlikte değerlendirildiğinde, savunmanın dosya içeriğine uygun 
olmayıp, soyut inkardan ibaret olduğu, ayrıca yerel mahkemece Danıştay incelemesinden geçmek suretiyle kesinleşen 
vergi mahkemesi kararlarına dayanarak beraat kararı verilmiş ise de; bu eylemler nedeniyle vergi kaybına neden 
olduğunun, kesinleşen vergi mahkemesi kararı ile de saptandığı, ‘faturaların bilerek ve isteyerek kullanılmadığı’ 
yönündeki gerekçenin suçun manevi öğesiyle ilgili olduğu ve oluşup oluşmadığının ceza mahkemesince 
değerlendirileceği, toplanan kanıtlardan sanığın… sahte faturaları bilerek kullanmak suretiyle vergi kaybına neden 
olduğu, atılı suçun tüm öğeleriyle oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla ..direnme hükmünün bozulmasına..” 
Yargıtay 11. C.D., 15.10.2001 tarih ve E: 8892, K: 9388 sayılı kararı “Sahte fatura düzenlemek suçundan açılan 
davada, vergi mahkemesine açılan vergi cezalarının kaldırılmasına ilişkin dava sonucunun beklenmesine gerek 
olmayıp verilen bekleme kararının sanık aleyhine hukuki sonuç doğurmayacağı ve (765 sayılı) TCK’nin 107. 
maddesi uyarınca ön sorun olarak kabul edilemeyeceği” belirtmiştir. 
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vergiyi doğuran olayın değerlendirilmesinde ekonomik gerçeklerin dikkate alınmasını 

hükme bağlayan Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesini de dikkate alarak ağırlaştırılmış 

vergi ziyaı cezası uygulaması buna karşılık ceza mahkemesinin kararı suçun oluşmadığı 

yönünde ise düzeltme yoluna gidilmesi587 gerekmektedir. 

1.6. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı (Non 

Bis İn İdem İlkesi) 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi kapsamına giren belgelerde sahtecilik 

suçuna hapis cezası yaptırımının uygulanmasından başka Vergi Usul Kanunu’nun 

344/2. maddesi uyarınca idari nitelikteki üç kat vergi ziyaı cezası uygulanmasının bir 

yargılama hukuku kuralı olarak kabul edilen ve  “non bis in idem ilkesi” şeklinde ifade 

edilen evrensel ilkeye aykırı olmadığı kabul edilmektedir588. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 22.11.1984 tarihinde imzalanarak 

01.11.1988 tarihinde yürürlüğe giren 7. no’lu Ek Protokolünün 4. maddesinde 

düzenlenen “Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı” başlığı 

altında düzenlenen “non bis in idem ilkesi” aynı nitelikteki eylemler için kabul 

                                                                                                                                          
Yargıtay 11. C.D., 8.10.2001 tarih ve E: 8689, K: 9047 sayılı kararı  “Gerçek alım satım karşılığı olmadan 
düzenlenen faturaların sanık tarafından kullanılmak suretiyle yüklenen suçun işlendiği; kaçakçılık suçu raporu, 
faturaların sahte olarak basıldığına ilişkin basit raporlar içeriği ile dosyada mevcut diğer bilgi ve belgelerden anlaşılıp 
sübuta erdiği, Vergi Mahkemeleri ile Danıştay kararlarının, delilleri serbestçe araştırmak ve takdir etmek ilkesini 
uygulayan ceza hakimini bağlamayacağı gözetilmeden mahkumiyet yerine beraat kararı verilmesi yasaya aykırı, 
müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi, 
CMUK 321. maddesi uyarınca bozulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. ” 
Yargıtay 11. C.D., 17.10.2001 tarih ve E: 8869, K: 9594 sayılı kararı “Sanıkların yetkilisi oldukları Beytur Turizm 
İnş. San. ve Tic. A.Ş’nin 1994 yılında gerçek bir mal veya hizmet karşılığı olmaksızın sahte olarak düzenlenen 
faturaları alıp kullandığına ilişkin Antalya Vergi Denetmenleri Bürosu Başkanlığına yazılan 23.6.1995 gün ve 995/28 
sayılı yazısı ile dosyada mevcut vergi inceleme ve suç raporu içeriklerine göre faturaları düzenleyen Tan Limited 
Şirketinde yapılan aramada anlaşmalı matbaaya bastırılmayan Oktay Aker’e ait Beytur A.Ş.’ye düzenlenen 
faturalarında yer aldığı fatura koçanının bulunduğu, Altın Konut İnş. ve Taah. Tic. Sahibi Ali Gülen’in emtia alış ve 
satışlarının gerçek olmadığına ilişkin beyanının yer aldığı tutanakların getirilip incelenmesi, emtia alışlarının bir 
kısmının çeklerle yapıldığı belirtilmesine göre, ilgili bankadan çeklerin kimler adına düzenlendiği, kim tarafından 
tahsil edildiği hususları da araştırılıp, toplanan delillerin değerlendirilmesinden sonra, gerektiğinde temsil yetkisinin 
bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar da araştırılarak sanıkların hukuki durumlarının tayin edilmesi gerekirken ceza 
hakimini bağlamayan vergi mahkemesi kararı esas alınarak beraat kararı verilmesi, kanuna aykırı ve müdahil 
vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi CMUK 
321. maddesi uyarınca bozulmasına, oybirliği ile karar verildi.”  
587 TAŞKAN, a.g.m., s. 125. 
588 ÖNOK, PINAR, a.g.m., s. 67–89., Mualla Buket SOYGÜT, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesi 
Kararlarında Mükellefin Suç ve Cezalara İlişkin Hakları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
Yıl 5, Sayı 10, Güz 2006/2, s.257–258, s.261–263, Billur YALTI, Vergi Yükümlüsünün Hakları, İstanbul: Beta, 
Eylül 2006, s.160. 
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edilmekte ve yargılama hukukunda kesin hükmün önleyici etkisini sağlamaya yönelik 

olarak değerlendirilmektedir589.  

Vergi Usul Kanunu’nun 344/2. maddesindeki üç kat vergi ziyaı cezası 

yaptırımının idari nitelikte buna karşılık Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesindeki 

hapis cezası yaptırımının ise adli nitelikte olması nedeniyle, aynı fiil dolayısıyla aynı fiil 

için her iki yaptırım türünün de uygulanabileceği kabul edilmektedir590. Bu nedenle 

burada “non bis in idem ilkesi” açısından bir sorun yaşanmamaktadır. Çünkü iki 

yaptırım türü, sebep, sonuç, hukuki dayanakları, amaç ve usulleri ile birbirlerinden 

farklıdır. 

2. CEZALAR 

2.1. Hapis Cezası: 

Vergi suç ve cezalarının tamamını ilk kez tek bir kanunda toplayan 07.06.1949 

gün ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ceza hükümlerini içeren dördüncü kitabında 

para cezası dışında bir yaptırıma yer verilmemiştir591.  

Vergi hukukunda tam cezai nitelik taşıyan ve ceza mahkemelerinde yargılanan 

ve hapis cezasını gerektiren sahtecilik suçu, «Hileli Vergi Suçu» adı altında ilk kez 

07.06.1949 gün ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu değiştiren 18.07.1951 tarih ve 

                                                
589Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çifte ceza yasağıyla ilgili olarak idari ceza ile adli cezaların aynı anda 
uygulanmasının çifte ceza yasağını ihlal edip etmediğini tartışmıştır. Başvurucular hakkında 1988, 1989 ve 1990 
yıllarına ait vergi borçlarıyla ilgili süresinde beyanname vermemeleri nedeniyle Genel Vergi Yasası’nın 1728. 
maddesi uyarınca vergi idaresi tarafından üç yıl için ayrı ayrı vergi cezası kesilmiştir. Başvuruculardan Ponsetti, 
ayrıca Valence Ceza Mahkemesi’nce, aynı eylemden dolayı vergi kaçakçılığı suçlamasıyla üç ay hapis cezası ile 
10.000 Frank para cezasına mahkum edilmiştir. Başvurucu kararı temyiz etmiş; ancak temyiz mahkemesi de 
Fransa’nın AİHS’nin 7. Protokol’ün 4. maddesine “bu maddenin yalnızca Fransız Hukukuna göre ceza 
mahkemelerinin yargı yetkisi altındaki suçlara uygulanabilir olduğu ve ceza mahkemelerince verilen cezaların 
yanında vergi cezalarının uygulanmasına engel olmadığı” seklindeki çekincesine de işaret ederek başvuruyu 
reddetmiştir. AİHM, 4. maddenin “kimsenin aynı devletin yargı yetkisi altında bu devletin ceza usulüne ve hukukuna 
uygun olarak yargılanmakta olduğu veya mahkum olduğu bir suçtan dolayı yargılanamayacağı ve 
cezalandırılamayacağı” ilkesine işaret ettiğini belirttikten sonra “vergi kaçakçılığı suçunun kasten islenebilen bir suç 
olduğunu, bu yönüyle kurucu unsurlarının diğer mali suçlardan farklı olduğunu” ifade ederek başvuruyu kabul 
edilemez bulmuştur (Ponsetti ve Chesnel/Fransa Kabul Edilemezlik Kararı, 14.9.1999, no. 36855/97 ve 41731/98). 
Bu durumda vergi suç ve ceza sisteminde aynı fiil için öngörülen vergi cezası ve hapis cezası için suçun unsurları 
aynı olduğunda vergi yükümlüsünün çifte ceza ile karşı karşıya kaldığı ve hak ihlali olduğu söylenebilecektir. 
590 Bununla birlikte 14. Uluslararası Ceza Kongresinde aynı fiile hem idari hem de adli ceza verilmesinin önlenmesi 
gerektiği vurgulanmıştır.  
591KOCAHANOĞLU, a.g.e., s.162. 
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5815 sayılı Kanunla592 getirilmiştir. 5815 sayılı Kanunda «Hileli Vergi Suçları»593” Ek 

Madde 2 ve «Hileli Vergi Suçlarında Ceza» Ek Madde 3 olarak 5432 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’na eklenmiştir. Ek 4. madde ile de «Hileli Vergi Suçlarının 

Cezalandırılmasında Usul» düzenlenmiştir. Hileli vergi suçunda ziya uğratılan vergi ile 

üç katı para cezası yanında hapis cezasının da öngörülmüş olması suçun genel 

karakteridir.  

Vergi Usul Kanunu’nda parasal nitelikteki yaptırımın yetersiz kalışı nedeniyle 

özellikle hileli yollara başvurularak vergi kaçakçılığı yapılması halinde birçok ülkede 

olduğu gibi, hapis cezası da öngörülmektedir594. Vergi kaçırmanın bazı hallerinin hapis 

cezasını gerektiren bir suç haline getirilmesine ilişkin 5815 sayılı Kanun gerekçesinde 

“…hileye başvurmak suretiyle vergi kaçıran veya vergiden kaçınanların, yalnız 

hazineye değil, aynı zamanda vergisini iyi niyetle ödeyen ve gayrimeşru bir rekabet 

karşısında kendisini müdafaa etmek zorunda kalan mükellefleri de, doğru yoldan 

ayırarak vergilerini gizlemek imkanı aramaya sevk ve icbar ettiği bir hakikattir. O 

halde dürüst vatandaşları korumak, suçların vukuunu önleyecek tedbirleri almak ve bir 

devlet nizamı demek olan vergi nizamını bozmaktan çekinmeyenleri ibret müessire teşkil 

edecek şekilde terhip etmek zarureti aşikârdır” 595. 

5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilk şeklinde olmadığı halde, hapis cezası 

getirme ve diğer cezaları ağırlaştırma nedeni olarak gerekçede “5431 sayılı Gelir 

Vergisinin getirdiği sistem bu yıl uygulanmış ve 145 milyon tahmin edilen vergi 55 

milyon tahakkuk etmiştir. Bunun başlıca nedeni ise, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, 

İsviçre gibi ülkelerde vergi kaçakçılığı hapis cezasını gerektiren bir suç olmasına 

rağmen, sistemimizin bundan yoksun olmasıdır.” şeklinde açıklanmıştır.  

                                                
592 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair olan 18/7/1951 tarihli ve 5815 sayılı Kanun Resmî Gazete'nin 24/7/1951 
tarihli nüshasında yayınlanmıştır.  
593 5815 sayılı Kanunla suçun “Hileli Vergi Suçları” başlığı altında düzenlenmesinin bir sonucu olarak, maddede 
birbirinden bağımsız birden çok suçun bulunduğu şeklinde anlam çıkarılarak “suçlar grubu” olarak nitelendirilmiş 
olduğu, maddenin değişik bentlerinde sayılan başka başka hareketler sonunda tek bir suç meydana gelmekte olduğu 
ve tek bir ceza öngörüldüğü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ilk şeklinde “çoğul şekilde kullanılan ifadenin “hileli 
vergi suçu” olarak tekil hale getirildiği konusunda bkz. KOCAHANOĞLU, a.g.e., s. 164. 
594 Vergi Usul Kanunu’nda ihlalin niteliği yönünden “Kamu Otoritesine Yönelik Suç veya Adli Suçlar” veya 
“Kamusal Vergi Suçları”, yaptırıma karar veren organ açısından “Ceza Mahkemelerince Yargılanan Suçlar” veya 
yaptırımları açısından “Hapis Cezası ile Cezalandırılan Suçlar” olarak adlandırılmaktadır.  ŞENYÜZ, Vergi Ceza 
Hukuku, s. 14–16, ÇOMAKLI, a.g.e.,  s.35. 
595 Nemci YÜCEL, Vergi Suç ve Cezaları, İstanbul, 1955, s. 271. (  Aktaran, Yılmaz HIZLI, Türk Vergi 
Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları, 1984, s.18, Dipnot 27.) 
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213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun «Kaçakçılık Suçları ve Cezaları» başlıklı 

(5728 sayılı Kanunun 276’ncı maddesi ile değişen madde) 359. maddesinde belge 

üzerinden işlenen sahtecilik suçu ve cezaları üç gruba ayrılmıştır.  Yanıltıcı belge 

kullanma/düzenleme fiillerinin bir yıldan596 üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılması, sahte belge düzenleme/kullanma fiillerinin üç yıldan beş yıla kadar ve 

yetkisiz belge basma/yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanma fiillerinin iki yıldan 

beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür.  

2.2. Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi, Hapis Cezasının 

Ertelenmesi veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 

Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan vergi suçları Türk Ceza Kanunu’nda yer 

alan düzenlemelerden etkilenmektedir. Bu itibarla, Vergi Usul Kanunu’nda vergi suçları 

için öngörülen hapis cezalarının alt ve üst sınırları, Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen 

para cezasına çevrilme, hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kurumlarından yararlanılmasının önüne geçilmek amacını gerçekleştirecek 

şekilde tespit edilmektedir597.  

Vergi Usul Kanunu’nda vergi suçları karşılığında öngörülen hapis cezalarının 

alt sınırlarında artış yönünde değişiklikler yapılmasına karşın, Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 231. maddesinde hüküm altına alınan hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kurumundan yararlanılmasına olanak tanıyan fail lehine bir düzenleme 

yapılmıştır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi kapsamında hükmolunacak hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesinde veya ertelenmesinde Türk Ceza Kanunu’nun 50 

ve 51. maddeleri hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür.  

Vergi suçu için hükmolunan hapis cezasının bir yıl veya daha az süreli (kısa 

süreli) hapis cezası olması598 durumunda fail, Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesinden 

                                                
596 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bir yıl 
olan alt sınır 03.07.2009 tarihinden itibaren 18 aya çıkarılmıştır. 
597 Ata DİLİÇIKIK, “Türk Ceza Kanununa Uyum Amacıyla Yapılan Değişiklikler”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 
320, Nisan 2008, s. 69. 
59803.07.2009 tarihinden önce işlenen yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçları için hapis cezasının alt sınırı 
bir yıldır. 
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yararlanabilecektir. Bu durumda yargıcın kararı ile hapis cezası para cezasına 

çevrilebilir ya da Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesinde öngörülen hapis cezasına 

seçenek diğer yaptırımlar uygulanabilir.  

Vergi suçu için hükmolunan hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli hapis 

cezası olması durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesi uyarınca hükmün infazı 

belli şartlarda ertelenebilecek ya da Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi 

uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumundan yararlanılabilecektir.  

2.2.1. Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma Suçu 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a–2) bendinde tanımlanan içerik 

itibariyle «Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma Suçu» için öngörülen hapis cezasının 

alt sınırı (03.07.2009 tarihine kadar bir yıl, 03.07.2009 tarihinden itibaren onsekiz ay) 

ve üst sınırı (üç yıl) olarak belirlenmiştir.  

Yanıltıcı belge düzenleme/kullanma suçunun 03.07.2009 tarihinden önce 

işlenmesi ve hapis cezasının alt sınır olan bir yıl olarak hükmolunması durumunda, 

hapis cezasının para cezasına çevrilmesi599 mümkün olacaktır.  Hapis cezasının para 

cezasına çevrilmesi durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesi uyarınca en az 

yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, 

kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. 

Yargıcın yirmi Türk Lirasından yukarı bir tutar takdir edebilmesi için ek gerekçelerinin 

bulunması gerekmektedir.  

Yanıltıcı belge düzenleme/kullanma suçu için hükmolunan hapis cezasının iki 

yıl veya daha az süreli olması durumunda hapis cezasının ertelenmesi (üst sınır iki yıl) 

ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması (üst sınır iki yıl) mümkün olacaktır. Ancak 

para cezasına çevrilen hapis cezalarının (03.07.2009 tarihinden önce işlenen suçlar için 

alt sınır bir yıl) ertelenmesi mümkün değildir600. 

                                                
599 Hapis cezasının para cezasına çevrilmesini engellemek amacıyla 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bir yıl 
olan alt sınır 03.07.2009 tarihinden itibaren 18 aya çıkarılmıştır. 
600 Erhan GÜMÜŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçunda Paraya Çevirme ve Erteleme”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 296, 
Nisan 2006, s. 209–213, Erhan GÜMÜŞ, “5728 Sayılı Kanunla Vergi Cezalarında Yapılan Değişiklikler”, Vergi 
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Türk Ceza Kanunu uyarınca fiili işlediğinde onsekiz yaşından küçük olanlar ile 

altmış beş yaşından büyük olanlar için hapis cezanın ertelenmesi uygulamasının üst 

sınırı üç yıl ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yanıltıcı belge düzenleme/kullanma suçu 

için belirlenen hapis cezasının üst sınırı üç yıl olarak belirlenmiş olduğundan (18 

yaşından küçük ve 65 yaşından büyük olanlar), hapis cezasının tamamı için hapis 

cezasının ertelenmesi olanağına sahip bulunmaktadır. 

2.2.2. Sahte Belge Düzenleme veya Sahte Belge Kullanma Suçu 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) bendinde tanımlanan «sahte belge 

düzenleme veya sahte belge kullanma» suçu için hapis cezasının alt sınırı üç yıl olarak 

belirlenmek suretiyle hapis cezasının para cezasına çevrilmesi belli şartlarda hapis 

cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinden 

yararlanma olanağı ortadan kaldırılmıştır.  

Sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanma suçu için hapis cezasının 

ertelenmesi kurumundan yararlanılması ancak fiili işlediğinde on sekiz yaşından küçük 

olanlar ile altmış beş yaşından büyük olanlar için (üst sınırı üç yıl) hapis cezasının en alt 

sınırından (üç yıl) hükmolunması durumunda söz konusu olabilecektir.  

2.2.3. Yetkisiz Belge Basımı veya Yetkisiz Basılmış Belgeleri Bilerek 

Kullanma Suçu 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (c) bendinde tanımlanan «yetkisiz 

belge basımı» veya «yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanma» suçu için hapis 

cezasının (iki yıldan beş yıla kadar)  alt sınırı iki yıl olarak belirlenmek suretiyle hapis 

cezasının alt sınırdan (iki yıl)  hükmolunması durumunda, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması ve hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinden yararlanılmasına olanak 

tanınmıştır.  

                                                                                                                                          
Dünyası Dergisi, Sayı 320, Nisan 2008, s. 146, Erhan GÜMÜŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçunda Hapis Cezası Para 
Cezasına Çevrilemeyecek”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 69, Eylül 2009,s. 175 vd. 
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Yetkisiz belge basımı veya yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanma suçu 

için hükmün açıklanmasının geri bırakılması (üst sınır iki yıl) ancak hapis cezasının alt 

sınırdan (iki yıl) hükmolunması durumunda mümkün olacaktır.  

Yetkisiz belge basımı veya yetkisiz basılmış belgeleri bilerek kullanma suçu 

için hapis cezanın ertelenmesi ancak fiilin işlendiğinde onsekiz yaşından küçük olanlar 

ile altmış beş yaşından büyük olanlar için (üst sınır üç yıl) iki yıldan üç yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunması durumunda mümkün olacaktır.  

Vergi Usul Kanunu’nda yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçu için en 

hafif ceza öngörülmüştür.  Cezanın üst sınırı aynı olmakla birlikte, yetkisiz belge 

basma/sahte belge basma fiili için cezanın alt sınırı iki yıl olarak belirlenmiştir. Sahte 

belge düzenleme/kullanma fiili için cezanın alt sınırı üç yıl olarak belirlenmek suretiyle 

yanıltıcı belge düzenleme/kullanma suçu, yetkisiz belge basma/sahte belge basma 

suçundan daha hafif bir suç olarak ihdas olunmuştur.  

2.3. Hapis Cezasının Etkinliği 

Türk Ceza Kanunu’nun 204–212. maddeleri arasında resmi belgede sahtecilik 

suçu işleyen kamu görevlisi dışındaki kişiler için (2–5 yıl), kamu görevlileri için (3–8 

yıl) hapis cezası ve özel belgede sahtecilik suçu işleyenler için ise (1–3 yıl) hapis cezası 

öngörülmüştür.  

Vergi Usul Kanunu’nda sahte belge düzenlemek ya da sahte belge kullanmak 

suçu için öngörülen hapis cezasının alt sınırı, 02.06.1995 öncesi itibariyle özel belgede 

sahtecilik suçu için öngörülen hapis cezasının alt sınırına oranla 3 ay/12 ay = (¼) 

oranında uygulanmışken, 02.06.1995–01.01.1999 tarihleri arasında 36 ay/12 ay=(3) (üç 

kat), 01.01.1999–08.02.2008 tarihleri arasında 18 ay/12 ay (1,5 kat) ve 02.08.2008 

tarihinden itibaren ise 36ay/12 ay= (3) (üç kat) artış öngörülmüştür601. 

Sahte belge veya yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçu dolayısıyla 

açılan davalara ilişkin olarak düzenlenen iddianamelerde ve kararlarda suç tipi «213 

                                                
601Güngör GEZER, Asım GEZER,  “Türk Ceza Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Vergi Ceza Hukukuna Etkileri 
ile Sahtecilik Konusunda Alınması Gereken Tedbirler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 213, Haziran 2006, s.17–18. 
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sayılı Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet» olarak sınıflandırılmaktadır. Bu itibarla, 

davalar ve kararlar açısından sahte belge/yanıltıcı belge düzenleme/kullanma suçu ve 

diğer vergi suçları ayırımı yapılamamakla birlikte, hapis cezası yaptırımının etkinliğinin 

anlaşılabilmesi açısından önem taşıyan bazı rakamlar üzerinde durabilmek amacıyla 

aşağıdaki tabloda istatistiklere yer verilmiştir602.  

MAHKUMİYET BERAAT CEZA. YER. OLM. DİĞER KARARLAR TOPLAM 

 ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN  

2002 4.403 235 2.419 137 618 21 3.043 143 11.019 

2003 3.647 160 1.589 107 1.948 112 4.739 188 12.490 

2004 4.473 122 1.636 92 2.404 147 3.725 180 12.779 

2005 4.023 133 1.405 88 1.173 51 2.131 111 9.115 

2006 4.088 148 1183 87 57 1 3.053 149 8.766 

2007 3.834 178 1.909 86 38 5 3.364 171 9.585 

TOPLAM 48.936 976 10.141 597 6.238 337 20.055 942 63.754 

 %38,38 %1,53 %15,90 %0,94 %9,78 %0,53 %31,46 %1,48 %100 

 

Ceza mahkemelerinde 2002–2007 dönemlerinde «Vergi Usul Kanunu ile İlgili 

Karara Bağlanan Davaların Sanıklar Hakkında Verilen Karar Türlerine Göre 

Dağılımına» ilişkin istatistikte 2002–2006 yıllarında 63.754 vergi yükümlüsü veya tüzel 

kişilerin kanuni temsilcileri hakkında «213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet» 

suçlamasıyla açılan davalarda mahkumiyet kararı oranının (%38,38+%1,53) (%39,91), 

beraat kararı oranının (%15,90+%0,94) (%16,84), cezaya yer olmadığı kararı oranının 

(%9,78+%0,53) (%10,31) ve diğer kararlar oranının (Kamu davasının düşmesi kararı-

(Zamanaşımı-Af) ve Kamu Davasının Durması Kararı) (%31,46+%1,48) (%32,94) 

olduğu görülmektedir.  

«213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet» suçlamasıyla açılan davalarda 

mahkumiyet kararı oranının çok düşük bir oran olduğu (%39,91) ve bu durumun suçun 

maddi unsurunun tespitinde vergi idaresi tarafından somut deliller bakımından yeterli 

                                                
602Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü İstatistikleri, Ceza Mahkemelerinde Ceza Hükmü Taşıyan Özel 
Kanunlarla İlgili Açılan Dava ve Sanık Sayılarının Dağılımı ve Ceza Mahkemelerinde Ceza Hükmü Taşıyan Özel 
Kanunlar ile İlgili Karara Bağlanan Davaların Sanıklar Hakkında Verilen Karar Türlerine Göre Dağılımı, 
http://www.adli-sicil.gov.tr/istatistik,_ Erişim: [10.05.2009]. 
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inceleme yapılmadan suç duyurusunda bulunulmasından kaynaklandığı ileri 

sürülmektedir603.  

Sahte belge/yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçlarını ortaya çıkarmak 

ve sahteliği kanıtlayabilmek çok zor olduğu gibi, sahteciliğin sanık tarafından 

yapıldığını veya sahte belgenin bilerek kullanıldığını kanıtlamak da oldukça zordur604. 

«213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet» suçlamasıyla açılan davalarda «Cezaya 

Yer Olmadığına İlişkin Karar» oranın (%10,31) gibi önemli bir oran olması yaş 

küçüklüğü, hata ve tüzel kişilerde kanuni temsilci ve personelin sorumluluğu 

bakımından sorunlar bulunduğunun göstergesidir. Yine «Diğer Kararlar-Kamu 

Davasının Düşmesi Kararı (Zamanaşımı-Af) ve Kamu Davasının Durması Kararı 

(Mütalaa şartının gerçekleşmemiş olması)» oranının (%32,94) gibi çok yüksek bir oran 

olması (%31,46+%1,48) zamanaşımı, af ve mütalaa şartı konusunda önemli sorunlar 

olduğunu ortaya koymaktadır. 

Vergi suç ve yaptırımları konusunda toplumun yeteri kadar bilgili ve özenli 

olmadığı ve vergi suçu işleyenlere karşı toplumsal bir baskı unsurunun geliştirilememiş 

olmasının bir sonucu olarak sahte belge ve yanıltıcı belge kullanma, vergi kaçırma 

yöntemi olarak en fazla başvurulan yöntem olan kayıt dışılıktan sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. 

Verginin algılanış biçimi bireyden bireye farklılık göstermekle birlikte vergi 

yükümlülerinin büyük bir çoğunluğu vergiyi «zorunlu bir ödeme», «bir ödev», «bir 

yük» veya «teşebbüs kabiliyetini engelleyen bir uygulama» olarak algılamaktadır605. 

Verginin, kamu hizmetlerinin bedeli olarak algılanmaması ve vergi gelirlerinin kamu 

                                                
603 Bumin DOĞRUSÖZ, “Hileli Vergi Suçunun Affına İlişkin Bir Öneri”, Dünya Gazetesi, 02 Mayıs 2002,  
http://turmob.org.tr/turmob/basin/02-05-2002(2).htm, Erişim: [10.05.2009]. 
604 ERMAN, Evrakta Sahtekarlık Suçlarının Ana Hatları, s. 14. 
605Halit ÇİÇEK, Mehmet KARAKAŞ, Abdunnur YILDIZ, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Vergi 
Yükümlülerinin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi Araştırması, Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, 2008, s. 89.  “Türkiye’de vergi kaçırırken en fazla başvurulan yöntem kayıt dışılık. Vergi yükümlülerinin 
% 53,9’luk grup vergi doğuracak ticari işlemleri kayıtlara geçirmeyerek, % 21,6’lık grup naylon fatura, % 18,9’luk 
grup da evrakta sahtekarlık yaparak, vergiden kaçınıyor. % 5,6’lık yükümlü grubu ise vergi kaçırmak için defter ve 
belgeleri yok ediyor.”  
“Vergiyi, %33,3 “kamu hizmetlerinin karşılığı”, % 30,9 “zorunlu bir ödeme”, % 18,3 “bir ödev”, % 15,3’ “bir yük”, 
%2, “teşebbüs kabiliyetini engelleyen bir uygulama” olarak tanımlamaktadır.” “Vergide Çarpıcı Araştırma”, 13 
Ekim 2008, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/462164.asp, “Neden Vergi Kaçırıyoruz?”, 
http://faruk.suleymanoglu.net/2008/10/13/neden-vergi-kaciriyoruz/, “Vergi Kaçırmak Çok Kolay Çünkü Yakalansak 
da Ceza Almıyoruz” 26 Ocak 2009 , http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=240037, Erişim: [10.04.2009]. 
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hizmeti olarak topluma yansıyacağı bilincinin yerleştirilememiş olmasının suçun 

işlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır.  

Verginin kamu hizmetlerinin finansman aracı olmasının bir sonucu olarak 

vergi ödememek suretiyle kamunun gelir kaynaklarına verilen veya verilmesi olası 

zararın kamusal bir zarar olduğu ve dolayısıyla vergi suçlarının toplum aleyhine işlenen 

bir suç606 olarak algılanması amacını sağlayacak bilgilendirmenin yapılması 

gerekmektedir. 

Vergi yükümlülerinin azımsanamayacak bir bölümünün vergi kaçırmanın bir 

cezası olmaması gerektiğini düşünmesine karşılık,607 büyük bir çoğunluğunun vergi 

kaçıranların hapis cezasıyla cezalandırılmasının daha caydırıcı olacağı608 görüşünde 

olmaları hapis cezasının caydırıcı bir nitelik gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

Vergi suçları için öngörülen yaptırım türleri açısından Vergi Usul Kanunu’nda 

parasal ceza ve hapis cezası dışında bir yaptırım bulunmamakla609 birlikte Türk Ceza 

Kanunu’nu uyarınca hapis cezasına mahkumiyetin bir sonucu olarak seçme ve seçilme 

haklarından yoksun bırakılma gibi yaptırımlar ve diğer kanunlar uyarınca kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanma gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. Bununla birlikte 

                                                
606 Billur YALTI, “İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı 233, Şubat 2008, s.107.  
607 ÇİÇEK, KARAKAŞ, YILDIZ, a.g.e., s.90–91, “Vergi Yükümlülerinin % 38,6’sına göre vergi kaçıranlara para 
cezası, % 12,9’una göre de hapis cezası verilmeli. % 16,9’luk kesim, vergi kaçıranların ticaretten men edilmesini 
önerirken, % 12,5’luk kesim bunlara iş yeri kapatma, % 14,4’lük kesim teşhir cezası uygulanmasını istiyor. % 4,7 ise 
vergi kaçırmanın bir cezası olmaması gerektiğini vurguluyor.” 
608 Elif TUAY, İnci GÜVENÇ, Türkiye’de Mükelleflerin Vergiye Bakışı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellef 
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yayın No:51, Kasım 2007. (Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Hatay, 
İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak) s. 85. “Hapis cezası 
konusunda, mükelleflerin % 65,9'u vergi kaçıranların hapisle cezalandırılmasının daha caydırıcı olacağını ileri 
sürmüş ve % 15,1’lik bir kesim ise hapis cezasına karşı çıkmıştır.” “İş yeri kapatma cezası konusunda, % 64,4'lük bir 
grup vergi kaçıranlara iş yeri kapatma cezası uygulanmasının diğer cezalara göre daha caydırıcı olacağını 
düşünürken, % 15,1 ise bunun aksini iddia etmiştir.” s. 67. “Vergi cezası alanların yeniden denetlenmesi konusunda, 
mükelleflerin % 75,5’i vergi kaçırdığı için bir defa cezalandırılan mükellefin tekrar denetlenmesinin daha caydırıcı 
olacağını düşünürken, yüzde 8,2'lik grup bu görüşü taşımamaktadır.” s. 65. 
609 Türkiye’deki vergi teşkilatının ve vergi sisteminin yeniden yapılandırılmasında, bu konuda dünyadaki en katı 
ülkeler olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere örnek alınmıştır. Teşhir sisteminin daha etkin ve 
caydırıcı hale getirilmesi öngörülmektedir. Özellikle teşhir sisteminin, vergi mahremiyetini zedelemeden nasıl 
genişletileceği tartışılmaktadır. Bu çerçevede naylon fatura kullanan veya bu yöndeki fatura üreten mükellefler ile 
vergi kaçıran mükelleflerin de yargı sonucu beklenmeden teşhir edilmesi talep edilmektedir. Maliye Bakanlığı 
tarafından halen vergi sisteminde iki tür teşhir uygulanmaktadır. Buna göre, her yıl en çok vergi ödeyenler vergi 
şampiyonu olarak teşhir edilirken, 150 bin TL’nin üzerinde kesinleşmiş vergi borçları olan mükellefler de ‘vergi 
yüzsüzü’ olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. 13.04.2009, http://www.muhasebeciyizbiz.com/vergi-kaciranin-cezasi-
artiyor-uclu-teshir-sistemi-geliyor haber1806.htm. 
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Vergi Usul Kanunu uyarınca geçmişte uygulanan meslekten men cezası610 ve  iş yeri 

kapatma cezası ile diğer ülke uygulamalarında öngörülen banka hesaplarının 

dondurulması gibi farklı yaptırım türleri öngörülebilir.  

2.4. Hapis Cezası Konusunda Diğer Ülke Uygulamaları 

Vergi uygulamalarında «Ekonomik suça ekonomik ceza» ilkesi uyarınca kural 

olarak parasal ceza uygulanmakla birlikte, başta ABD olmak üzere AB ve OECD üyesi 

ülkelerde belli vergi suçları için (1 yıldan 12 yıla kadar değişen sürelerde) hapis cezaları 

öngörülmüştür611. Vergi suçu nedeniyle hapis cezasının üst sınırı Yunanistan'da 1 yıl, 

Norveç ve Finlandiya'da 2 yıl, Portekiz ve ABD'de 3 yıl, İspanya ve Danimarka'da 4 yıl, 

Fransa, Yeni Zelanda ve Almanya'da 5 yıl, İtalya ve Hollanda'da 6 yıl ve Slovakya'da 

12 yıldır612.  

                                                
610 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun bazı maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair olan 18/7/1951 tarihli ve 5815 sayılı Kanun Resmî Gazete'nin 24/7/1951 
tarihli nüshasında yayınlanmıştır. (Ek madde 3) Hileli vergi suçları hakkında tertip olunacak cezaya dair olan bu 
madde, ek 2 nci maddede tâyin ve tasrih olunan suçları işleyenler hakkındaki cezaların nevi ve miktarını 
bildirmektedir. Bu hükümlere göre, bu filleri işleyenlere bir yıldan üç yıla ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle 
tecziye olunacakları gibi, fer'i ve mütemmim mahiyette olarak da ceza müddeti kadar ticaret, san'at ve meslekten 
memnuiyet cezalariyle tecziye olunacaklardır.  
611 “Samsung'un başkanına hapis cezası”, 16 Temmuz 2008, http://www.haberler.com/samsung-un-eski-baskanina-3-
yil-hapis-cezasi-haberi/, Erişim: [10.05.2009]. “Seul Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, vergi kaçakçılığı 
suçundan 3 yıl hapis ve 109 milyon dolar para cezasına çarptırılan 66 yaşındaki Lee, hakkındaki güveni zedelemek 
suçundan aklandı. İddia makamının, Lee hakkındaki ceza talebi ise 7 yıl hapis cezası ve 350 milyon dolar para 
cezasıydı. Lee'yi vergi kaçırmakla ve güveni suistimal etmekle suçlayan savcılar, Lee'nin, farklı isimler altında banka 
hesaplarındaki kişisel varlıklarında 4,5 milyar dolar bulduklarını ve 114 milyon dolar vergi kaçırdığını tespit 
ettiklerini söylediler. Güney Kore'de yargıçların, şirket başkanlarını hapse atmanın ülke ekonomisine zarar vereceği 
görüşünden hareketle bu kişilere karşı hoşgörülü tutumları yüzünden Lee'nin hapse girmesine yol açacak bir ceza 
alması beklenmiyordu. Güney Kore'de savcılar, ''vergi kaçakçılığı ve güveni zedelemek'' iddiasıyla, ülkenin en güçlü 
şirketler grubuna hukukta ayrıcalık tanınamayacağını vurguluyorlardı.” 
612 Umurcan GAGO, “Süper Vergi Adam, Gücün Karanlık Yanına Karşı”, Dünya Gazetesi, 28 Kasım 2007, 
http://www.vergiportali.com/KoseYazilari.aspx?Type=YaziDetay&id=143, Erişim: [10.05.2009].  
YALTI, İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması, s.108. “Ceza miktarları için ülke 
uygulamalarına genel olarak bakıldığında, en ağır hallerde azami hapis cezasının, Türkiye uygulamasından (3 yıl) 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin Almanya ve Yunanistan’da 5-10 yıl, İtalya 6 yıl, Lüksembourg 5 yıl, 
İsveç 6 yıl şeklinde uygulamalar mevcuttur.” 
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OECD ülkelerinden Belçika, Danimarka, İsveç ve Hollanda’da613 vergi oranları 

yüksek olmakla birlikte vergi denetim ve ceza oranları da yüksektir. Vergi kaçırma 

olanaklarının çok düşük düzeyde olması sebebiyle söz konusu ülkelerde vergi 

kaçakçılığından kaynaklanan vergi dışı alan, vergi oranlarının daha düşük olduğu başka 

ülkelere göre daha düşüktür. Buna karşın İtalya, İspanya gibi vergi oranlarının nispeten 

daha düşük düzeyde olduğu ülkelerde düşük denetim ve ceza oranları sebebiyle geniş 

vergi kaçırma olanaklarından kaynaklanan vergi dışı ekonomi daha geniştir614. 

Yunanistan’da vergi beyannamesinin verilmediği ve vergi miktarının 2.935 € 

üzerinde olduğu hallerde mahkeme kararı ile bazı ticari kısıtlamalar, örneğin kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanma, devletle sözleşme yapılamaması gibi cezalar ya da 

sahte ve yanıltıcı belge düzenlendiği hallerde meslekten men cezası uygulanmaktadır615. 

Latvia’da ağır suçlarda mahkeme kararı ile meslekten men ve banka hesaplarının 

dondurulması gibi yaptırımlar uygulanmaktadır616. Portekiz’de ceza hukuku anlamında 

                                                
613 “Adam Öldürmeye Vergi Cezasından Hafif Ceza”, 10 Mayıs 2008, http://server2.realist.gen.tr/haber/40541/adam-
oldurmeye-vergi-cezasindan-hafif-ceza.htm, Erişim: [10.05.2009], “Uyuşturucunun etkisinde ehliyetsiz bir şekilde 
araç kullanan 31 yaşlarındaki bir kişi, ters yola girerek baba-oğul iki kişinin ölümüne neden oldu. Yargılama 
neticesinde, sanığa, 16 ay hapis cezası verdi. Kazada ölen babanın büyük oğlu Ove Hjort, “İsveç’te zimmetine para 
geçirmek, insan hayatından daha ağır cezaya çarptırılıyor.” diyerek isyan etti. Karara isyan eden Hjort, Expressen 
gazetesine, “Bu ülkede ekonomik suçlar, insan öldürmekten daha ağır cezalandırılıyor. Bu tam tersi olmalıdır. En 
ufak bir borç halinde İsveç’te birisi bir anda yasaklı durumuna düşebiliyor ve yıllarca birçok resmi haktan mahrum 
hale gelebiliyor. Ama bir adam öldürme durumunda ise çok hafif cezalarla kurtulmak söz konusu olabiliyor.” 
şeklinde konuştu. 
“Hidding’e Hapis Cezası, 27 Şubat 2007, http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=264634, Erişim: [10.05.2009], 
“Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktörlüğünü yaptığı Hollandalı teknik adam Guus Hiddink, vergi kaçakçılığı 
yaptığı gerekçesiyle 6 ay tecilli hapis ve 45 bin Avro para cezasına çarptırıldı. Hiddink, 2002–2003 yılları arasında 
Hollanda'nın Eindhoven şehrinde yaşarken, Belçika'da evi olduğunu ileri sürerek 1.4 milyon Avroluk vergiden 
kaçtığı iddia edilmişti. Hollanda'nın Den Bosch şehrinde görülen mahkemede hakim Hiddink'in vergi kaçakçılığı 
yaptığına hükmetti. Ünlü teknik direktöre 6 ay tecilli hapis cezası verirken 45 bin Avro da para ödemesine karar 
verdi. Davaya bakan hakim, hafifletici sebeplerden dolayı ve ünlü teknik direktörün zaten adının bu olayla 
lekelendiğini belirterek, 6 aylık tecilli hapis cezasının yeterli olduğu kanaatine vardı. Hollandalı teknik direktör, 
böylece hapis yatmaktan kurtuldu.” 
614 Mehmet Emin MERTER, İbrahim Attila ACAR, Enver ARSLAN, “Türk Vergi Sisteminde KDV Uygulaması ve 
Etkinliğinin Analizi”, Maliye Dergisi, Sayı 153, Temmuz-Aralık 2007, s.25, Dipnot 1, 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/153/merter_acar_arslan.pdf, Erişim: [03.06.2009] 
615 YALTI, İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması, s.109. 
616 YALTI, İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması, s.109. 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 31.01.2004 tarih ve 9–344/18 sayılı kararı “Öte yandan, VUK’nun 360. maddesinde 
düzenlenen suç, bir cürümdür. Karayolları Trafik Yasasının 119/2. maddesi ise cürümlerde sürücü belgesinin geçici 
olarak geri alınabileceğini hükme bağlamıştır. Bu A hükmünün “Vergi Usul Yasasına aykırı davranmak” suçlarında 
uygulanmaması, cürümler arasında farklı uygulamalara yol açacaktır. Ceza Yasası ve diğer yasalarda yazılı 
cürümlerin işlenmesi halinde sanığın sürücü belgesi geri alındığı halde, Vergi Usul Yasasına muhalefet halinde 
sürücü belgesinin geri alınmamasının izahı mümkün değildir. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun 360. maddesinde yer 
alan “Meslekten Men Cezası da, konu ve mahiyetlerinin farklı olması nedeniyle sürücü belgesinin geri alınmasına 
engel bir hüküm değildir. 
 Bu itibarla VUK’nun 360. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilen olayda, sanık hakkında 
ayrıca 2918 Sayılı Yasanın 119/2. maddesinin uygulanmasında bir isabetsizlik bulunmadığından, itirazın reddine 
karar verilmelidir.” (OK, s.69.) 
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suçlarda, bir devlet yardımının ya da vergi imtiyazının ya da bir gümrük muafiyetinin 

en fazla üç yıl süreyle kaldırılması, işyerinin kapatılması, mahkeme kararının basında 

açıklanması gibi uygulamalar mevcuttur617. 

2.4.1. Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi suç ve cezaları Internal Revenue Code 

ile düzenlenmiştir. Vergi kaçırma amacına yönelik hareketlerde bulunan kişi, kastının 

kanıtlanması durumunda para cezası ya da hapis cezası veya her ikisi ile birlikte 

cezalandırılmaktadır618.  

Hileli ve gerçek dışı beyanlarla vergi kaçırma durumlarında sahte belge 

düzenlenmesi veya hileli hareketlerin bizzat vergi yükümlüsü tarafından yapılmış 

olması halinde Internal Revenue Code 7206. maddesi (3 yıla kadar hapis cezası) ve 

başkası tarafından düzenlenen bu tür belgelerin bilerek kullanılması halinde ise 7207. 

maddesi (bir yıla kadar hapis cezası) gereğince ceza uygulanmaktadır619.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi inceleme elemanlarının tanıklık için 

celplerine uymayanlar ve istenen belgeleri ibraz etmeyenler ile vergi idaresine yalan 

beyanda bulunanların hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür620. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi cezalarında zamanaşımı kural olarak üç 

yıl olarak öngörülmüştür. Sahte veya yanıltıcı beyanname verilmesi, failin vergi 

kaçırma kastı ile hareket ettiğinin sabit olması veya beyannamenin hiç verilmemesi 

halinde zamanaşımı işlemez621.  

Vergiyi kaynakta kesme zorunda olan vergi sorumlularının tahsil ettikleri 

vergileri zamanında yatırmaması hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Vergi sorumlusunun 

                                                
617 YALTI, İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması, s.109. 
618 HIZLI, a.g.e., s.22. Ayrıntılı bilgi için bkz. Memduh ASLAN, Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların 
Etkinliği, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, Ekim 2008, s.244–258. 
619 HIZLI, a.g.e., s.22, Dipnot 57 ve 58.  
620 HIZLI, a.g.e., s.22. 
621 HIZLI, a.g.e., s.23. 
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mücbir sebep ile vergileri zamanında yatıramamasının kanıtlanması durumunda fail 

cezai sorumluluktan kurtulur622.  

2.4.2. Almanya 

Almanya’da vergi suç ve cezaları, (Abgabenordnung) Alman Vergi Usul 

Kanunu’nda düzenlenmiştir623. Almanya’da vergi suçları bakımından uygulanan para 

cezaları 3.6 milyon DM’a kadar ulaşmakta ve vergi kaçakçılığı için 6 aydan 10 yıla 

kadar hapis cezası verilmektedir. Kayıt ve belgeler 10 yıl saklanmaktadır624. 

Alman Vergi Usul Kanunu vergi kaçakçılığı suçunun belli bazı vergilerle ilgili 

olmasını, suça vergi dairesi görevlilerinden birinin katılmasını ve vergi kaçakçılığının 

tahrif edilmiş veya sahte olarak düzenlenmiş belgeler kullanılarak gerçekleştirilmesini 

ağırlaştırıcı neden olarak kabul etmiştir625.  

Alman Vergi Usul Kanunu, Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen «pişmanlık» ve 

Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen «gönüllü vazgeçme» kurumuna benzer bir hükme yer 

vererek, vergi kaçakçılığı suçunda failin belli bir zamana kadar fiilinden vazgeçmesi 

durumunda vergi cezasından kurtulacağını öngörmektedir626. 

Alman Vergi Usul Kanunu’nda vergi suç ve cezaları ile ilgili özel düzenleme 

bulunmayan hallerde ceza hukuku genel ilkelerinin uygulanacağı belirtilmiştir627.  

Vergi kaçakçılığının gümrük vergileri ile tüketim vergilerine ilişkin olması 

halinde yargıç vergiye tabi mallar ile bunların naklinde kullanılan araçların 

                                                
622 HIZLI, a.g.e., s.22–23,  
Vergi Borcundan 3 Yıl Hapis Cezası, 26 Nisan 2008, http://www.tumgazeteler.com/?a=2783795, Erişim: 
[25.07.2009]. “Beyazperdede canlandırdığı "Blade" karakteriyle ününü pekiştiren ABD`li ünlü siyahi oyuncu Wesley 
Snipes`ın, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla şubat ayından beri süren davası tamamlandı. 1999 ve 2004 yılları arası gelir 
beyanında bulunmadığı gerekçesiyle yargılanan Snipes, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Snipes, beş yıl boyunca 
gelirini az gösterdiği gerekçesiyle mahkeme karşısına çıktığında suçlamaları kabul etmeyerek, yanlış bilgilendirildiği 
için devlete az ödeme yaptığını söylemişti. Ünlü oyuncunun beş yıllık süre içinde 2.7 milyon dolar ödemediği 
belirlendi.”  
623 HIZLI, a.g.e., s.20. 
624 Sabahattin BENLİKOL, Muhsin AKGÜR, Avrupa Birliği’nde Kayıtdışı Faaliyetlerin Kontrolü ve Denetimi, 
İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No 2002–14, 2002, s.48–49. 
625 HIZLI, a.g.e., s.21. 
626 HIZLI, a.g.e., s.21. 
627 HIZLI, a.g.e., s.21. 
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müsaderesine karar verebilir. Öte yandan vergi kaçakçılığı suçunda «seçme ve seçilme 

haklarından mahrumiyet» bir yaptırım türü olarak öngörülmüştür628. 

Almanya’da son zamanlarda Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir kararla 50.000 

€ üzerindeki vergi kaçırma olayları, ağır vergi suçu kapsamına alınmıştır. İçtihat 

niteliğindeki kararla, 100.000 € üzerinde vergi kaçıranları, hapis cezaları beklemektedir. 

Bu suçu işleyenlerin hapis cezaları ancak çok istisnai durumlarda para cezasına 

çevirebilecektir. 1.000.000 € üzerinde vergi kaçıranlar ise her koşulda ağır hapis 

cezasına çarptırılacaktır. Mahkemeler, çok ciddi durumlarda bu hapis cezalarını 

yalnızca iki yıl sonrasına erteleyebilecektir629. 

2.4.3. Birleşik Krallık 

Birleşik Krallık vergi sisteminde vergi cezaları temel olarak 1970 tarihli 

«Taxes Management Act» (Vergilerin İdaresi Kanunu) olarak adlandırılan kanunda 

(Vergi Usul Kanunu) düzenlenmiştir. Bu Kanunun 10. bölümü «Cezalar ve benzerleri» 

başlığını taşımaktadır. Bunun yanında yine aynı Kanun'un diğer bölümlerinde ve Katma 

Değer Vergisi Kanunu gibi diğer bazı kanunlarda da çeşitli hükümler bulunmaktadır630. 

                                                
628 HIZLI, a.g.e., s.21. 
629 Almanya’da Vergi Kaçıranlara Ağır  Ceza, 2 Aralık 2008,  
http://habercininyeri.wordpress.com/2008/12/02/almanya%E2%80%99da-vergi-kaciranlara-agir-ceza/, Erişim: 
[25.07.2009] “Şubat/2007 ayında, Liechtenstein’daki bir bankanın Alman müşterilerine ilişkin bilgilerinin elde 
edilmesiyle, Almanya tarihinin en büyük vergi kaçakçılığı skandalı ortaya çıkarılmıştı. Almanya’da beyan 
etmedikleri gelirlerini Liechtenstein bankalarında tutan yüzlerce Alman milyoner hakkında soruşturmalar devam 
ediyor. 
Anayasa Mahkemesi’nin vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik ağır cezalar öngören kararı, paralarını Liechtenstein’daki 
bankalara aktararak vergi kaçıran Alman milyonerleri zor durumda bırakacak. Alman Posta İdaresi’nin Eski İcra 
Kurulu Başkanı Klaus Zumwinkel’in bu şekilde vergi kaçırdığı Şubat ayında ortaya çıkmış, Zumwinkel istifa etmek 
zorunda kalmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin içtihat niteliğinde kararı, Zumwinkel’i hapis cezası ile karşı karşıya 
bırakabilecek. 2002–2006 yılları arasında yaklaşık 1 milyon € vergi kaçırmakla suçlanan Alman yönetici, 22 Ocak’ta 
mahkeme karşısına çıkıyor.” 
Zumwinkel Tecilli 2 Yıl Hapis Cezası Aldı, 26 Ocak 2009, http://www.dw-
world.de/dw/function/0,,82223_cid_3976792,00.html, Erişim: [25.07.2009]. “Alman Posta İşletmesi Deutsche 
Post'un eski Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Zumwinkel, vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tecilli 2 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. Bochum Eyalet Mahkemesi Zumwinkel'ı ayrıca 1 milyon Euro para cezası ödemeye mahkum 
etti. Zumwinkel Almanya'da vergi ödememek için Liechtenstein'deki bir vakfa para havale ederek 970.000 Euro 
vergi kaçırdığını kabul ederek, bunun hayatının en büyük hatası olduğunu söylemişti.  
Ünlü Tenisçi, Vergi Suçundan 2 Yıl Hapis Cezası Aldı, 25 Ekim 2002, 
http://arsiv.zaman.com.tr/2002/10/25/ekonomi/h13.htm, Erişim: [25.07.2009] “Münih eyalet savcıları Becker’in 
Alman vergilerinden sakınmak ve 1991 ile 1993 yılları arasında aslında Münih’te yaşarken vergi cenneti Monako’da 
ikamet ettiğini öne sürerek yaşadığı yer hakkında yalan söylemek suçlarından 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını 
talep etmişlerdi. Bir Alman mahkemesi, ünlü tenisçi Boris Becker’i vergiden sakınmak (3 milyon dolar tutarındaki 
vergisini ödememe) iddiasıyla suçlu bularak 2 yıl hapis ve para cezasına çarptırdı. Becker’in hapis cezası ertelendi.”  
630 UZELTÜRK, a.g.m., s. 219. 
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Hapis cezasını gerektiren bir ceza takibi631 söz konusu ise başvurulacak kanun 

1911 tarihli Yalancı Şahitlik Kanunu (Perjury Act) ve 1978 tarihli Hırsızlık Kanunu 

(theft act)' dur. Vergi yükümlüsünün şirket olması durumunda söz konusu kanunlarda 

belirtilen çeşitli tiplerdeki fiillerden sorumlu olanlar şirketin yetkilileridir. 1911 tarihli 

«(Perjury Act) Yalancı Şahitlik»  kanunu uyarınca bilerek ve isteyerek gerçeğe aykırı 

vergi beyanında bulunulması kabahat olarak kabul edilmekte ve para cezası ile birlikte 

hapis cezasına da hükmolunabilmektedir632.  

1952 tarihinde yürürlüğe giren «Income Tax Act (Gelir Vergisi Kanunu)» 

gerçek dışı beyan ile haksız vergi iadesi sağlayan vergi yükümlüsü hakkında hapis 

cezası verileceğini belirtmektedir. İngiltere’de vergi yükümlüsüne ait defter ve kayıtları 

tutan muhasebecilerin durumu ayrı bir kanunla düzenlenmiştir. Bu kanun uyarınca 

müşterisinin lehine bir hileli vergi suçuna katılan muhasebeci suça katılmış 

sayılmaktadır633.  

Vergi tarhiyatı için öngörülen zamanaşımı süresi ilgili vergi yılının bitiminden 

itibaren 6 yıldır (Madde 34). Kasıtlı veya kusurlu hareketler sonucu bir vergi kaybı söz 

konusu ise zamanaşımı süresi 20 yıla çıkmaktadır (m.36). Bu durumda sürenin 

başlangıç tarihi kasıtlı veya kusurlu hareketin ilgili olduğu tarhiyat veya hesap yılının 

sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır634. 

2.4.4. Fransa 

Fransa’da vergi suç ve cezaları «Code Général des Impôts-CGI (Genel Vergi 

Kanunu)» olarak adlandırılan kanunda düzenlenmiştir635.  Vergi kaybına hileli 

hareketlerle sebebiyet veren ya da vermeye teşebbüs edenler vergi kaçakçılığı suçu 

işlemiş olurlar. Bu suç beyannamenin verilmemesi, vergiye tabi miktarın gizlenmesi, 

                                                
631Muhbire 100 bin sterlin verip kaçakçıyı buldular, 26 Şubat 2008, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=248508, Erişim: [25.07.2009]  “İngiliz yasalarına göre vergi kaçırmak 
için gelirini ülke dışındaki bir bankada gizleyen vatandaşlara sebep olduğu vergi kaybının yüzde 100 fazlası para 
cezası kesiliyor ve yedi yıla kadar hapis cezası veriliyor.”  
632 UZELTÜRK,a.g.m., s.219. 
633 HIZLI, a.g.e., s.20. 
634 UZELTÜRK, a.g.m., s.219. 
635 HIZLI, a.g.e., s.17. 
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aciz halindeymiş gibi gösterilerek ya da başka şekillerde verginin tahsilini engelleme ve 

muhasebe hileleri şekillerinde işlenebilir (CGI art. 1741)636. 

Bütün bu hallerde, vergi kaçırma kastı ile hareket edilmiş olması 

gerekmektedir. Kastın varlığını ispat yükü iddia eden taraf olan idareye düşmektedir. 

Suçu işleyen idari cezalardan bağımsız olarak en fazla 37.500 € para cezası ve en fazla 

beş (5) yıl hapis cezası ile cezalandırılır. Vergi kaçakçılığının, sahte fatura ya da 

faturasız alım satım suretiyle gerçekleştirilmesi veya devletten haksız iadeler elde etme 

amacına yönelik olması durumunda, para cezası 75.000 € (CGI art. Madde 1741) ve 

hapis cezasının alt sınırı iki yıl olmaktadır637.  

Söz konusu suçları işleyenlerin medeni ve vatandaşlık haklarını kullanmaları 

Ceza Kanunun 131–26 maddesi uyarınca yasaklanabilir. Vergi suçlarında tekerrür 

konusunda özel bir düzenleme ile cezanın ağırlaştırılması öngörülmüştür. Suçun beş yıl 

içinde tekerrür etmesi halinde para cezası 100.000 €, hapis cezası ise on yıl olarak 

uygulanır638. 

Suçun manevi unsuru CGI art 1741. maddesinde düzenlenmiştir. Kaçakçılık 

suçu, iradi olarak eksik beyanname veren veya vergiye tabi unsurları iradi olarak 

gizleyen kişi tarafından işlenir. Yapılan mevzuat değişikliği neticesinde LPF (Fransız 

Vergi Usul Kanunu) 227. maddesi uyarınca, CGI 1741 – 1743 maddelerinde 

öngörülmüş olan, verginin eksik tarh ettirilmesi ya da eksik ödenmesi şeklinde 

gerçekleştirilen suçun işlenmesinde kasıt unsurunun varlığını ispatla idare ve savcılık 

yükümlü tutulmuştur639.  

Kaçakçılık kastının belirtileri, vergi yükümlüsünün giriştiği hileli hareketler, 

faaliyetlerinin devamlı nitelik arz etmesi ya da kötü niyete karine teşkil eden, mesleği 

gereği vergisel yükümlülüklerinin bilincinde olması halleri olarak sayılmıştır. Vergi 

yükümlüsünün mesleği gereği vergisel yükümlülüklerini yerine getirmemesinin 

                                                
636 UZELTÜRK,a.g.m., s.223 
637 UZELTÜRK, a.g.m., s.224., HIZLI, a.g.e., s.18, Dipnot 38.  
638 UZELTÜRK, a.g.m., s.224. 
639 UZELTÜRK, a.g.m., s.224. 
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sonuçlarını bilmesi gerektiği hali içtihat tarafından vergi kaçırma kastının vergi 

yükümlüsüne atfedilmesi sonucunu doğurmaktadır640. 

Hileli hareketler, içtihat tarafından suçu oluşturan bir unsur olarak kabul 

edilmemekle beraber vergi yükümlüsünün kaçakçılık kastına ilişkin bir belirti teşkil 

ettiği kabul edilmektedir. Fransız Yargıtay’ının içtihatlarına göre vergi idaresinin 

denetimini olanaksız hale getirmek için özellikle karışık muhasebe kayıtları tutulması, 

satışların düşük gösterilmesi gibi bazı hareketler hileli hareket olarak kabul edilmiştir. 

Kaçakçılık kastının varlığına işaret eden hileli hareketler vergi yükümlüsünün gerçek 

usulde vergilendirme rejimine geçmekten kaçınmasına yönelik olabileceği gibi, bir 

faaliyetin ticari karakterini gizlemek için oluşturulan perde dernekler veya paravan 

şirketler kurulması şeklinde de gerçekleşebilir641. 

Vergi yükümlüsünün bazı faaliyetlerinin (vergi yükümlüsünün harcamalarını 

muhasebeleştirilmemiş çekleri ciro ederek yapmayı alışkanlık haline getirmesi gibi) 

devamlılık arz etmesi, Yargıtay içtihatları ile kaçakçılık kastının belirtisi olarak kabul 

edilmiştir642.  

Hata, ancak çok sınırlı hallerde ileri sürülebilecektir. Hukuki hata zaten ileri 

sürülemez. Buna karşılık, sürekli olmayan hata ve ihmalden kaynaklanmayan ve 

muhasebe elemanına güvenden kaynaklanan hukuki hata sayılmayan hatalar kabul 

edilebilecektir643. 

Vergi suçları komisyonunun idarenin şikayeti hakkında olumlu görüş 

bildirmesi üzerine idarece ceza mahkemesine başvurulur. Başvuru suçun işlendiği 

tarihten itibaren üçüncü senenin sonuna kadar yapılabilir (LPF art. L228-L233). Bu süre 

en fazla altı ay olmak üzere komisyona başvuru ile komisyonun görüşünü bildirmesine 

kadar geçen süre boyunca durur644. 

                                                
640 UZELTÜRK, a.g.m., s.225. 
641 UZELTÜRK, a.g.m., s.225. 
642 UZELTÜRK, a.g.m., s.225. 
643 UZELTÜRK, a.g.m., s.225.  
644 UZELTÜRK, a.g.m., s.226. 
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Vergi suçu işleyenler hakkında mesleki ve ticari faaliyetten belli bir süre men 

veya sürücü ehliyetine el konulması (CGI 1750) ve kamu ihalelerinden yasaklanma gibi 

ek cezalar da uygulanabilir. Vergi suçu işleyenler mahkemece ek ceza olarak mesleki ve 

ticari faaliyetten belli bir süre men edilebilecekleri gibi, sürücü ehliyetlerine el 

konulabilir veya her iki ceza birlikte verilebilir. Bu cezaların süresi üç yılı aşamaz; 

tekerrür halinde süre iki kat olarak hükmedilebilir. Vergi yükümlüsünün bu yaptırımlara 

uymaması durumunda en fazla iki yıl hapis ve/veya 18.000 € para cezası uygulanır645. 

2.4.5. İtalya 

Vergi kaçırmak amacıyla sahte fatura veya yanıltıcı diğer belgeler kullanmak 

suretiyle gerçeğe aykırı beyanname veren vergi yükümlüsü 18 aydan 6 yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Kaçırılan vergi 155.000 € altında ise, 6 aydan 2 yıla kadar hapis 

cezası uygulanır. Gerçeğe uygun olmayan beyanname, defter ve hesaplarda yanıltıcı 

kayıtlara veya doğru tarhiyat yapılmasını önlemek üzere diğer hileli yollara 

başvurulmasına dayanıyorsa ve ödenmeyen vergi miktarı 78.000 € üzerinde ise ve 

beyan edilmeyen vergi matrahı beyannamede beyan edilen vergi matrahının %5’inin 

veya her durumda 1.550.000 € üzerinde ise, 18 aydan 6 yıla kadar hapis cezası 

uygulanır646.  

Vergi yükümlüsü isteyerek gerçeğe aykırı beyanda bulunur ve ödenmeyen 

vergi 103.000 € üzerinde ise ve beyan edilmeyen vergi matrahı beyannamede beyan 

edilen vergi matrahının %10’unun veya her durumda 2.000.000 € üzerinde ise, 1 yıldan 

3 yıla kadar hapis cezası uygulanır647.  

Vergi yükümlüsünün, vergi kaçırmak amacıyla beyanname vermediği hallerde, 

kaçırılan vergi 77.500 € üzerinde ise 1 yıldan 6 yıla hapis cezası uygulanır. Beyanname 

süresi geçtikten sonra 90 gün içinde beyannamenin verilmesi veya beyannamenin 

                                                
645 UZELTÜRK, a.g.m., s.226.  
Hallyday'in Kayınpederine Hapis Cezası, 8 Haziran 2007, 
http://www.haberx.com/hallydayin_kayinpederine_hapis_cezasi(17,n,10137100,171).aspx, Erişim: [25.07.2009] 
“Fransızların dünyaca ünlü şarkıcısı Johnny Hallyday'in kayınpederi Andre Boudou, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı 
suçundan altı ay hapis cezasına mahkum oldu. 56 yaşındaki Andre Boudou, 1995 ve 1998 yıllarında kazancını tam 
doğru beyan etmemekten ve evine yapılan aramada bulunan yaklaşık 400 bin avronun kaynağını gösterememekten 
suçlu bulundu.”  
646 YALTI, İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması, s.107–108. 
647 YALTI, İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması, s.108. 
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imzasız olması veya standart beyanname formları dışında beyanname verilmesi, 

beyanname vermeme hükmünde değildir. Vergisel mülahazalarla, gerçekte mevcut 

olmayan işlemler hakkında sahte fatura veya diğer belgelerin düzenlemesi halinde 18 

aydan 6 yıla kadar hapis ceza verilir. Bu türden fatura ve belgelerde yazan meblağ 

155.000 € altında ise hapis cezası 6 aydan 2 yıla kadar uygulanır648. 

2.4.6. Belçika 

Belçika vergi sisteminde Gelirlerden Alınan Vergiler Hakkında Kanun’un 

«Code des impôts sur le revenu (CIR)» 444. maddesi uyarınca beyannamenin 

verilmemesi ya eksik ya da beyanda bulunulması halinde beyan edilmeyen gelire isabet 

eden vergiler % 10 ila % 200 artırılır. Her halükarda, beyan edilmemiş gelire isabet 

eden vergi miktarı ve vergi artırımı beyan edilmemiş geliri geçemez649. 

Kaçakçılık kastı ya da zarar verme amacı ile bu kanun hükümlerine veya bu 

kanunun uygulanması için çıkarılan yürütmenin genel düzenleyici işlemlerine aykırı 

hareket edenler sekiz günden iki seneye kadar hapis cezası ve 250 € -12.500 € para 

cezası veya bunlardan sadece bir tanesi ile cezalandırılır650. 

Zarar verme amacı, (10 Şubat 1981 tarihli kanunun gerekçesinde) kamu ya da 

bireylerin yasal hak ve menfaatlerini ihlal etme niyeti olarak tanımlanmıştır. Kaçakçılık 

kastı, vergi yükümlüsünün kendisi ya da bir üçüncü kişi lehine yasal olmayan bir 

kazanç ya da bir yarar sağlama amacı olarak tanımlanmıştır651. 

«Code des impôts sur le revenu (CIR)» 449’uncu maddesinde düzenlenen 

suçları işlemek amacıyla sahte resmi belge düzenleyen ve kullananlar bir aydan beş yıla 

kadar hapis cezası ve 250 € -12.500 € para cezası veya bunlardan sadece bir tanesi ile 

cezalandırılırlar652. 

                                                
648 YALTI, İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması, s.107–108. 
649 UZELTÜRK, a.g.m., s.226. 
650 UZELTÜRK, a.g.m., s.227. 
651 UZELTÜRK, a.g.m., s.227. 
652 UZELTÜRK, a.g.m., s.227. 
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Hazine’nin menfaatlerine zarar verebilecek bir belgeyi bilerek düzenleyenler 

veya kullananlar sekiz günden iki seneye kadar hapis ve 250 €-12.500 €  para cezası 

veya bunlardan sadece bir tanesi ile cezalandırılırlar653. 

— Bir mesleğin icrasının yasaklanması: Muhasebe ve vergi danışmanlığı 

yapanların veya muhasebe işlemlerine yardımcı olan kişilerin bu mesleklerini doğrudan 

ya da dolaylı olarak icrası, yargıç kararıyla üç aydan beş yıla kadar engellenebilir654. 

— İşyeri kapatma: Yargıç suçu işleyenin çalışanı ya da yöneticisi olduğu, 

şirket, dernek veya işletmenin üç aydan beş yıla kadar kapatılmasına, gerekçesini 

göstererek karar verebilir655. 

— Mahkumiyet kararının yayınlanması: Yargıç, mahkumiyet kararının kendisi 

tarafından belirlenecek bir yerde yayınlanmasına karar verebilir656. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
653 UZELTÜRK, a.g.m., s.227. 
654 UZELTÜRK, a.g.m., s.228. 
655 UZELTÜRK, a.g.m., s.228. 
656 UZELTÜRK, a.g.m., s.228. 
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SONUÇ 

Çalışmamızın amacı dar anlamda vergi suçu olarak adlandırılan kamunun vergi 

haklarını tehlikeye sokan ya da zarara uğratan sahte belge kullanma veya düzenleme 

suçunun hapis cezası ile yaptırım altına alınması ve ceza usul hukuku kuralları 

çerçevesinde adlî yargı organları tarafından karara bağlanması şartlarını ortaya 

koymaktır. Çalışmamızın konusu münhasıran dar anlamda sahte belge kullanma veya 

düzenleme suçuna yönelik olduğundan idari makamlar tarafından uygulanan ve vergi 

mahkemelerince karara bağlanan parasal yaptırımlara yönelik olarak açıklamalara 

çalışmamızda kural olarak yer verilmemiştir.  

Çalışmamızda vergi suç ve cezalarının teorik altyapısı ve Türk Ceza 

Kanunu’nda öngörülen genel kurallar ve kurumların vergi suçuna yansımasına ilişkin 

olarak genel sonuçlara ulaşılmıştır.  

Çalışmamızda ulaşılan ilk üzerinde durulması gereken sonuç, vergi suçlarının 

hukuki konuları ve sosyal düzeni bozucu amaçları bakımından Türk Ceza Kanunu’nda 

düzenlenen suçlardan farklarının bulunmadığıdır. Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen 

özel belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilebilecek suç, devletin gelir 

kaynaklarını güvence altına almak amacıyla özel bir kanun olan Vergi Usul Kanunu’nda 

yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda kamunun olası bir zararını önleme 

düşüncesinden hareketle vergi kaybının oluşması beklenilmeksizin, sahte belge veya 

yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması eylemlerinin hapis cezası yaptırımına 

bağlandığı görülmektedir. Suçun oluşumu için vergi kaybı doğması olasılığının yeterli 

olması niteliğiyle tehlike suçu grubunda değerlendirilen sahte belge/yanıltıcı belge 

düzenleme/kullanma suçu için öngörülen hapis cezası ile öncelikle «mali sistemin, 

belge düzeninin ve mali otoritenin korunması» amaçlanmıştır.  

Çalışmamızda ulaşılan ikinci genel sonuç, Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanan 

vergi suçları açısından Türk Ceza Kanunu’nun suç ve yaptırımlarla ilgili belirlenen 

genel hükümlerinin uygulanması öngörülerek genel kurallara aykırı uygulamaların ve 

temel ilkelerin dolanılmasının önüne geçebilmek ve hukuk uygulamasında birliği ve 

hukuk güvenliği sağlamak amacına yönelik bir düzenleme yapılmış olmasıdır. 
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Türk Ceza Kanunu’nda suç ve yaptırımlarla ilgili olarak belirlenen genel 

ilkelerin özel kanunlarda tanımlanan suçlar açısından da uygulanması amacına uygun 

olarak Vergi Usul Kanunu’nda sadece suç tanımlamalarına yer verilmiş ve suç karşılığı 

yaptırım olarak alt–üst sınırlara dayalı olarak uygulanan hapis cezasının belirlenmesiyle 

yetinilmiştir. Suçun özel görünüm biçimleri (suçlarda birleşme, suça katılma, suçların 

tekrarlanması), cezai sorumluluk (yaş küçüklüğü, zorunluluk hali ve hata) ve cezayı 

ortan kaldıran durumlara (zamanaşımı, af, sanığın veya hükümlünün ölümü) ilişkin 

konularda Türk Ceza Kanunu’nda yer verilen genel hükümlerin uygulanması 

benimsenmiştir.  

Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesindeki suçun ve ortaya çıkan toplumsal 

zararın ağırlığına, failin kişiliğine ve fiilin özelliklerine göre cezanın bireyselleştirilerek 

hapis cezasının alt-üst sınırlar arasında belirlenmesinin yargıca bırakılması genel 

kuralına uygun olarak Vergi Usul Kanunu’nda, hapis cezası alt – üst sınırlara dayalı 

olarak uygulanan bir yaptırım olarak öngörülmüştür. Vergi Usul Kanunu’nun 359. 

maddesinde sahte belge düzenleme suçu ile sahte belge kullanma suçu için aynı sürede 

hapis cezası ve yanıltıcı belge kullanma suçu ile yanıltıcı belge düzenleme suçu için de 

belge miktarı ne olursa olsun aynı sürede hapis cezası verilmesi öngörülmektedir. Sahte 

belge düzenlemek ve kullanmak birbirine bağlı ve birbirinin sonucu olan suçlardır. 

Sahte belge düzenleyerek başkalarının vergi kaçırmasına neden olanlar ile sahte belge 

kullanarak vergi kaçıranlar aynı hukuksal konumda değerlendirilmiş ve sahte belge 

düzenlemek ve sahte belge kullanmak aynı sürede hapis cezası ile yaptırım altına 

alınmıştır. 

Türk Ceza Kanunu’ndaki özel belgede sahtecilik suçu ve özel belgeyi bozmak, 

yok etmek veya gizlemek suçu ve Vergi Usul Kanunu’ndaki sahte belge, yanıltıcı belge 

ve yetkisiz basılmış belge suçları şikayete bağlı olmayan suç olduklarından Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nda «gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi bakımından» düzenlenen 

uzlaşma kurumundan yararlanamaz.  

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca kasten işlenmiş vergi suçundan 

dolayı hapis cezasına mahkumiyetin doğal bir sonucu olarak, kamu hizmetlerine 

alınmama ve kamusal ya da yarı kamusal görevlerde bulunamama ve kamu kurumu 



 228 

veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, 

kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı ya da tacir olarak icra edememe olmak 

üzere ek yaptırımlar uygulanacaktır.  

Çalışmamızda ulaşılan bir diğer sonuç, Türk Ceza Kanunu’ndan farklı olarak 

Vergi Usul Kanunu’nda sahte belge, yanıltıcı belge ve yetkisiz basılmış belge ayrımı 

yapılarak, sahtecilik suçunun üç gruba ayrılmış ve suçun niteliğine ve fiilin ağırlığına 

göre hapis cezası sürelerinin farklılaştırılmış olmasıdır. Türk Ceza Kanunu’ndaki özel 

belgede sahtecilik suçundan farklı olarak sahte belge düzenleme suçunun tamamlanması 

için sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması şartı aranılmamış ve sahte belge 

kullanma ayrı ve bağımsız bir suç olarak düzenlenmiştir. Suçun tamamlanması için 

sahte belgenin düzenleyen veya düzenleyen dışında bir başkası tarafından kullanılması 

şartının aranılmaması ve hapis cezasının süresi bakımından sahte belge düzenleme suçu 

Türk Ceza Kanunu’nun 204(1). maddesindeki kamu görevlisi dışındaki kişiler 

tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik suçuna yaklaşmaktadır.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde sahte belge düzenleme/kullanma 

suçunda «herhangi bir faaliyette bulunmadan ya da hiç yapılmamış faaliyetler» 

nedeniyle «sahte belgeler düzenleyerek başkalarının vergi kaçırmasına neden olunması» 

durumu mali sistemi en fazla bozan bir suç olarak öngörülmüştür. Vergi Usul 

Kanunu’nda suç oluşturan sahte belge düzenleme/kullanma fiilleri aynı ağırlıkta kabul 

edilerek aynı ceza ile cezalandırılmış olmakla birlikte, haklı bir nedene dayanmaksızın 

sahte belge kullanma suçu için farklı hukuki düzenlemeler (Vergi Barışı Kanunu) 

yapılarak uygulamaya yön verilebilmektedir. Sahte belge düzenleme/kullanma suçu ve 

yetkisiz belge basılması/kullanma suçu için cezanın üst sınırı beş yıl olarak 

belirlenmesine karşılık sahte belge düzenleme/kullanma suçu için cezanın alt sınırı üç 

yıl ve yetkisiz belge basılması/kullanma suçu için cezanın alt sınırı iki yıl olarak 

belirlenmiştir. Buna karşılık, yanıltıcı belge düzenleme/kullanma suçunun alt sınırı bir 

yıl (03.07.2009 tarihinden itibaren 18 ay) ve üst sınırı sahte belge düzenleme/kullanma 

suçunun üst sınırı olan üç yıl olarak belirlenmek suretiyle yanıltıcı belge 

düzenleme/kullanma suçu daha hafif bir suç olarak kabul edilmiştir.  
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Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yanıltıcı belge düzenleme/kullanma 

suçu için «gerçekleşen bir işlem» ölçütüne dayanılarak en hafif hapis cezası 

öngörülmüştür. Vergi kaybı açısından aynı nitelikte olan yanıltıcı belge kullanımı suçu 

için, sahte belge kullanımı suçundan farklı olarak, hapis cezasının ertelenmesi ve 

hükmün açıklanmasının geri bırakılması olanağı tanınmıştır.  

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yetkisiz belge basımı suçunda 

belgenin basımına ilişkin biçimsel koşullara aykırılık suç olarak öngörülmüştür. Suçun 

tanımında «sahte olarak basanlar» ifadesine yer verilmemesi sonucunda, Maliye 

Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin «sahte belge basımları» suç olmaktan 

çıkartılmıştır. Yine «sahte belge bulundurma fiilinin» suç olmaması nedeniyle herhangi 

bir yaptırım uygulanamamaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a) bendinde yanıltıcı belge 

düzenleme veya yanıltıcı belge kullanma, (b) bendinde sahte belge düzenleme veya 

sahte belge kullanma ve (c) bendinde yetkisiz belge basımı veya yetkisiz basılmış 

belgelerin bilerek kullanılması seçimlik hareketlerinin bir kaçının veya hepsinin birlikte 

yapılması suçun birden çok sayıda olduğunu göstermez ve «seçimlik hareketli suç 

ilkeleri» uygulanır. Bununla birlikte Yargıtay içtihatları, sahte belge düzenleme ve sahte 

belge kullanma ayrı ve bağımsız suç olarak değerlendirilerek, farklı yönde oluşmuştur. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (a)(2) yanıltıcı belge düzenleme veya 

kullanma, (b) sahte belge düzenleme veya kullanma ve (c) yetkisiz belge basma veya 

yetkisiz olarak basılmış belgeleri bilerek kullanma suçları nitelikleri itibariyle ayrı 

suçlar olup aralarında «seçimlik hareketli suç ilkeleri» uygulanmaz. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen 

ancak özel belge/resmi belgede sahtecilik suçları için uygulanmayan «etkin pişmanlık» 

kurumuna benzer bir şekilde vergi suçu tamamlandıktan sonra ceza verilmemesini 

gerektiren bir kurum olarak «Pişmanlık kurumu» uygulanmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nda özellikle sahte belge düzenlemek ya da kullanmak 

suretiyle işlenen vergi suçu için öngörülen hapis cezasının alt sınırı, Türk Ceza 
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Kanunu’nda özel belgede sahtecilik suçu için öngörülen hapis cezasının alt sınırına 

oranla (3 katı oranında) ağırlaştırılmıştır.  

Çalışmamızda ulaşılan genel sonuçlar doğrultusunda uygulamada ortaya çıkan 

aksaklıklar ve sorunlar konusundaki değerlendirme ve önerilerimizi kısaca aşağıdaki 

şekilde özetlememiz olasıdır. 

Konu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken ilk husus, vergi suçlarının 

özel bir kanun olan Vergi Usul Kanunu’nda hapis cezası yaptırımı altına alınmasıyla 

öncelikle suçla korunan hukuki yararın dikkate alınarak yaklaşılmasına yöneliktir. Vergi 

suçlarının özel bir kanun olan Vergi Usul Kanunu’nda hapis cezası yaptırımı altına 

alınmasıyla korunan hukuki yarar, verginin kamu hizmetlerinin finansman aracı ve 

vergi suçlarının topluma karşı işlenen bir suç olmasının bir sonucu olarak kamunun 

olası bir vergi kaybını önlemek olmalıdır. Vergi Usul Kanunu’nda vergi kaybı 

gerçekleşen suçlar ile vergi kaybı gerçekleşmesi olasılığı bulunan suçların aynı sürede 

hapis cezası ile cezalandırılması ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Vergi 

ödememek amacına yönelik sahte belge veya yanıltıcı belge düzenlemek veya 

kullanmak suretiyle verilen veya verilmesi olası (toplumsal) kamusal zarar parasal bir 

değer olarak  «ölçülebilir» bir nitelik taşır. Vergi suç ve ceza sisteminde suç ile ceza 

arasında yapılacak karşılaştırmanın «ölçüsü» fiilin ağırlığı değil, gerçekleşen vergi 

kaybı (zarar) veya gerçekleşmesi olası vergi kaybı (zarar tehlikesi) olmalı ve hapis 

cezasının süresi kamu zararı ölçüsüne bağlı olarak «zarar/zarar tehlikesi miktarına» göre 

farklılaştırılmalıdır. Vergi suçları için öngörülen hapis cezası süresinin 

farklılaştırılmasında, zarar arttıkça hapis cezası süresinin artması ve belirli sınırlar 

altında kalan suçların hapis cezası ile cezalandırılan bir suç olmaktan çıkarılması yararlı 

olacaktır. 

Vergi suçu için öngörülen hapis cezasının süresinin, suçun işlenmesi sonucu 

bozulan kamu düzeninin yeniden tesisi ve kamunun olası bir vergi kaybının önlenmesi 

amacına elverişli, gerekli ve bu amaçla orantılı olması gerekmektedir. Vergi Usul 

Kanunu’nda sahte belge kullanma/yanıltıcı belge kullanma suçunda tehlikeye sokulan 

vergi miktarı ne olursa olsun aynı sürede hapis cezasıyla cezalandırılması 

öngörülmektedir. Vergi suçlarında hapis cezasının alt ve üst sınırları belirlenirken 
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suçların ağırlık derecesine göre, suçun niteliğine ve kamusal zararın büyüklüğüne göre 

ceza öngörülmelidir.  

Konu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken diğer bir önemli husus, Vergi 

Usul Kanunu’nda sahte belge, yanıltıcı belge ve yetkisiz basılmış belge ayrımı yapılarak 

farklı bentlerde düzenlenmiş olan suçların, Türk Ceza Kanunu’nda özel belgede 

sahtecilik suçu olarak düzenlenmiş ve aynı sürede hapis cezası yaptırımına bağlanmış 

olmasıdır. Bu şekilde bir düzenleme, fikri içtima kurallarının uygulanması ve yanıltıcı 

belge düzenlemek veya kullanmak suçunda hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasının mümkün olması konularında uygulamada önemli 

farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, sahte belge, yanıltıcı belge ve yetkisiz 

basılmış belge ayrımının kaldırılarak aynı bentte düzenlenmesinde yarar bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken hususlardan bir diğeri, Türk 

Ceza Kanunu’nda suç ve yaptırımlarla ilgili olarak belirlenen genel ilkelerin Vergi Usul 

Kanunu’nda tanımlanan suçlar açısından da uygulanması gerektiğidir. Vergi suçlarında 

özellikle sahte veya yanıltıcı belge kullanımında belgenin niteliğinin bilinmesi koşulu, 

kullanma tarihi gibi haksızlığa yol açan farklı yorum ve uygulamaların önlenmesi 

amacıyla «kastın varlığı» «zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarih, zamanaşımının 

başlangıcı» konularının Türk Ceza Kanunu’na atıfta bulunarak düzenlenmesinde yarar 

bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken diğer bir önemli husus, vergi 

suçu ve vergi suçuna iştirak suçları yönünden Türk Ceza Kanunu’nda kamu davasının 

açılması için öngörülen zamanaşımı süresi (8 yıl) ile suçun tespiti için ön şart olan ve 

kamu davasının açılmasında hazırlayıcılık işlevi bulunan vergi incelemesine ilişkin 

Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen tarh zamanaşımı süresinin (5 yıl) uyumlu hale 

getirilmesi gereğidir.  

Türk Ceza Kanunu’nda zamanaşımı süresinin daha uzun süreli hale getirilmesi 

yönündeki düzenlemenin (zamanaşımı süresinin en fazla uzayabileceği sürenin 7 yıl 6 

aydan 12 yıla çıkarılmış olması), uygulamada önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan 

kamu davasının zamanaşımından dolayı düşmesini önlemeye yönelik önemli bir 
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düzenleme olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızın ilgili bölümünde vergi suçlarında 

zamanaşımının kesilmesinin ancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame 

düzenlenmiş olmasına bağlanmış olması ve suçun tespitine yönelik vergi incelemesi ile 

ceza yargısı sürecinin oldukça uzun bir zaman gerektirmesinin uygulamada kamu 

davasının düşmesi kararının oldukça yüksek bir oran olarak gerçekleştiği ortaya 

konulmuştur. Bu bağlamda vergi suçlarında zamanaşımı konusunda birçok ülke 

tarafından bir yöntem olarak benimsenen, kasıtlı ve hileli yollarla vergi kaçırma 

amacıyla işlenen vergi suçları yönünden zamanaşımı sürelerinin genel esaslardan 

ayrılarak daha uzun süreli ya da süresiz hale getirilmesi gerekmektedir.   

Konu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir diğer husus, Vergi Usul 

Kanunu’nun 367. maddesinde yer alan ceza mahkemelerinin kararlarının vergi 

mahkemeleri kararlarına etkili olmadığı ve vergi idaresi bakımından parasal ceza 

uygulanmasına engel olmadığı yönündeki düzenlemenin, farklı yargı yetkisi altındaki 

suçlar için farklı sonuçların doğmasına neden olmasıdır. Ceza mahkemesinin 

mahkumiyet kararı ile maddi olayı tespit eden beraat kararının vergi mahkemesini ve 

vergi idaresini bağlaması gerekmektedir. Ceza mahkemesinin şüpheden sanık yararlanır 

ilkesi uyarınca delil yetersizliği veya benzer bir gerekçeye dayanan beraat kararı vergi 

mahkemesini ve vergi idaresini bağlamaz. Yine ceza mahkemesinin fiilin fail tarafından 

işlendiği veya işlenmediğini kesinlikle tespit ettiğine ilişkin «cezaya yer olmadığına 

ilişkin kararı-yaş küçüklüğü, tüzel kişilerin sorumluluğu» vergi yargısının ve ceza 

yargısının amaçları farklı olduğundan ve vergi yargısı ceza yargısından farklı olarak 

vergiyi doğuran olaya odaklanmış olduğundan vergi idaresini ve vergi mahkemesini 

bağlamaz. Ceza mahkemesinin «kamu davasının düşmesi kararı (zamanaşımı-af)» vergi 

idaresini ve vergi mahkemesini bağlamaz. 

Konu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken son husus, Vergi Usul 

Kanunu’nun 367. maddesinde yer alan suçun tespitine ve suçun bildirimine ilişkin vergi 

incelemesine yöneliktir.  Vergi incelemesi suçun teknik ve hukuki bilgiyi gerektiren 

niteliği gereği kamu davasının açılmasında «hazırlayıcılık işlevi» görmekte ve 

«kovuşturma şartı» olarak değerlendirilmekte olduğundan ceza yargılaması açısından 

özel önemi bulunmaktadır. Vergi incelemesinde amaç işlemin tarafları arasında 
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geçmişte yaşandığı iddia olunan ve belgelere yansıtılan işlemin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini veya nasıl gerçekleştiğini mantık kuralları çerçevesinde ortaya 

çıkarmaktır. Sahtecilik suçlarını ortaya çıkarmak ve sahteliği kanıtlayabilmek çok zor 

olduğu gibi, sahteciliğin kim tarafından gerçekleştirildiğini veya sahte belgenin bilerek 

kullanıldığını kanıtlamak da oldukça zordur. Vergi suçu oluşturan sahtecilik olaylarında 

suçun maddi unsurunun kesin ve ayrıntılı olarak tespit edilmesi amacına yönelik vergi 

incelemesinde vergisel ödevlerin yerine getirilmemiş olmasının yalnızca bir karine 

olarak değerlendirilmesi ve bu karinenin somut dış verilerle desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Çalışmamız kapsamında sahte belge düzenlemek ya da kullanmak suretiyle 

işlenen vergi suçu için öngörülen hapis cezası yaptırımının alt sınırının ağırlaştırılmış 

olmasına karşılık günlük yaşamda karşılaşılan sahte belge kullanımına yönelik olayların 

boyutundaki çeşitlilik ve sayısındaki artıştan etkili ve caydırıcı bir yaptırım sisteminin 

kurulamadığı sonucuna varılmaktadır. Vergi suçları için öngörülen hapis cezası 

yaptırımının, hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasından dolayı uygulanamaması ya da uygulamada oluşan hukuki boşlukların 

suç işleyenler lehine kullanılabilir bir özellik arz etmesi, etkili ve caydırıcı bir yaptırım 

sistemin kurulmasında olumsuz bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sonuç olarak önleyici bir ceza sistemi amacına yönelik hapis cezasının 

ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumlarının alt yapısının vergi 

suçları açısından henüz oluşmadığı anlaşılmaktadır. Vergi suçu kapsamındaki olgu, 

eylem ve işlemlere ilişkin suç işleyenler lehine kullanılabilir nitelikteki hukuki 

boşlukların etkinliği sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi ve yaptırımın 

uygulanmasında etkili ve caydırıcı bir sistemin kurulmasını sağlayacak şekilde hapis 

cezası süresinin artırılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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