
 
 
VERGİ HUKUKU 

ÜNİTE 1 

VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ 

Kamu Gelirleri İçinde Vergilerinin Yeri ve Önemi 

Devletlerin var olması ve varlığını devam ettirebilmesi için vergilere ihtiyacı vardır. Vergi olmadan bir devletin 
bağımsız kalabilmesi mümkün değildir. 

kamunun (devletin) harcama yapması, gelir elde etmesi, bu harcama ve gelirler arasında denge oluşturup plan 
yapması (bütçe), borçlanması, kamusal malvarlığı ve yönetilmesi, maliye politikası gibi konuları inceleyen 
kapsamlı bilim dalına Maliye ya da kamu maliyesi denilmektedir. 

Maliyenin inceleme konularının salt hukuk boyutu ile ele alınmasıyla ortaya çıkan hukuk bilim dalı ise “Malî 
Hukuk” olarak adlandırılmaktadır. 

Malî hukukun bu inceleme konuları doğrultusunda çeşitli alt dalları bulunmaktadır:  

1. Kamu harcamaları ile ilgili kısmı ‘Kamu Harcama (Gider) Hukuku’ olarak ele alınmaktadır. Kamu İhale 
Kanunu ve ilgili mevzuat bu kapsam içinde yer almaktadır.  

2. Bütçe ile ilgili kısım ‘Bütçe Hukuku’nu oluşturmaktadır. Bütçe kanunları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu bu hukuk dalının kaynakları içindedir. 

3.  Kamu gelirleri ile ilgili kısım ise ‘Kamu Gelirleri Hukuku’nu (=Vergi Hukuku) oluşturmaktadır. 

Vergi hukuku, dar anlamda sadece vergilerle ilgili bir hukuk dalı iken; geniş anlamda ise, vergilerin yanı sıra 
devletin cebren (zorla, kamu gücüne dayanarak) aldığı tüm kamu gelirlerine ilişkin hukuk kurallarını inceleyen bir 
hukuk dalıdır. 

Vergi hukuku kamu hukuku içinde malî hukukun bir alt dalını oluşturmaktadır. Taraflar eşit değildir. Devlet üstün 
emredici pozisyondadır. Devlet egemenlik gücünü kullanmakta; vergi hakkına dayanarak vergi koymakta ve tahsil 
etmektedir. 

Kamu ekonomisi, toplumun ihtiyaçlarının devlet tarafından siyasî ve idarî organların kararları altında sağlandığı, 
bütçe yoluyla organize edilen iktisadî faaliyet alanı olarak tanımlanabilir. 

Kamu ekonomisi içinde faaliyet gösteren devlet, tüm toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli mal ve 
hizmetlerin üretiminde rol almaktadır: Kamusal mal ve hizmetler (adalet, savunma, iç güvenlik, diplomasi gibi 
sadece devlet tarafından sunulabilecek hizmetler); yarı kamusal mal ve hizmetler (eğitim, sağlık gibi). 

Devletin üstlenmiş olduğu fonksiyonları yerine getirebilmesi için kamu gelirlerine başvurması bir zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

• Vergi, devletin ve yetkili diğer kamu kurumlarının egemenlik gücüne dayanarak, kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği giderleri karşılamak (malî amaç) ve devletin yüklendiği sosyal, ekonomik vb. diğer görevleri 
gerçekleştirmek (malî olmayan amaç) üzere, herkesten (gerçek ve tüzel kişilerden), kural olarak malî 
gücüne göre, karşılıksız ve cebren aldığı para şeklindeki iktisadî unsurdur.Vergilerin en eski ve en temel 
amacı (klasik amaç) olan malî (fiskal) amaçtır. 

• Resim: Bir iş ya da faaliyetin yapılmasına yetkili kuruluşlar tarafından izin verilmesi karşılığında 
gerçekleşen bir ödeme niteliğindedir. 

 

• Harç: Kamu hizmetlerinden yararlanmak üzere ödenen bedellerdir. 
• Benzeri mali yükümlülükler: Vergilere de harçlara da benzeyen yükümlülüklerdir. Benzeri malî 

yükümlülükler vergilerden, belli bir kamu hizmetinin karşılığı olarak yapılan ödemeler olmaları diğer bir 
ifade ile karşılıklı nitelikte bulunmaları dolayısıyla ayrılmaktadır. Karşılığının olması dolayısıyla 
vergilerden ayrılmakta; harç ve resimlere benzemektedir. 

• Şerefiyeler: Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının yaptığı bayındırlık hizmetleri sonucu 
gayrimenkullerinin değerinde artış meydana gelen kişilerden, bu değer artışı dolayısıyla alınan 
paralardır. 

• Harcamalara Katılma Payı: Kamu harcamalarının finansmanı amacıyla yapılan bir takım harcamalara, 
bu hizmetlerden yararlananlardan bir katkı olarak alınan paralardır. 
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• Vergi ve Para Cezası: Vergi cezaları, vergi mükelleflerinin ödevlerini gereğine uygun şekilde, 
zamanında ve tam olarak yerine getirilmelerini sağlamaya yönelik olarak uygulanmaktadır. Para cezaları 
ise kamu düzenini sağlamaya yönelik yaptırımlardır. 

Vergilere İlişkin Bazı Temel Kavramlar 

 Verginin konusu: Verginin üzerinden alındığı ekonomik unsurdur.  

Mükellef (Yükümlü): Üzerine vergi borcu düşen kişidir.  

 Vergiyi doğuran olay: Vergi konusu ile vergi mükellefinin ilişkiye girmesidir. Vergiyi doğuran olayın 
gerçekleşmesi ile devlet alacaklı, kişiler ise borçlu (maddî vergi borçlusu mükellef) duruma girer.  

Matrah: Vergi konusunun değeri ya da miktarıdır.  

İndirim: Vergi hesaplanırken matrahtan veya hesaplanan vergiden yapılan, kanunun kabul ettiği indirimlerdir. 

Vergi istisnası: Vergi konularının vergi dışında bırakılmasıdır. Gelir vergisinde, bazı serbest meslek 
kazançlarındaki istisna örnek gösterilebilir. 

Vergi muafiyeti: Vergi ödeyecek kişilerin (mükelleflerin) vergi dışında bırakılmasıdır. Gelir vergisinde küçük 
esnaf muaflığı örnek gösterilebilir.  

Vergi tarifesi: Verginin hesaplanmasında, matraha uygulanan ölçülerdir. Yüzdelik ya da bindelik oran 
şeklinde (nispî) olabileceği gibi; önceden belirlenmiş sabit tutar (maktu) şeklinde de olabilir. 

Vergi İlişkisi: Vergi alacaklısı “Devlet” ile vergi borçlusu “Mükellef” arasında bulunan ilişkidir. 

Vergi Hukukunun Alt Dalları 

Genel vergi hukuku Bütün vergilerde uygulanacak temel ilke ve kuralları 
içerir. 

Özel vergi hukuku Konularına göre vergiler ve bunları düzenleyen vergi 
kanunlarını ayrı ayrı inceler. 

 
Maddi vergi hukuku 

Vergi alacağının doğması, bununla ilgili vergi idaresi ve 
mükelleflerin hak ve ödevleri, vergi alacağının sona 
ermesi konularını içerir. 

Şekli vergi hukuku Maddî hukukça belirlenen vergi ilişkisindeki hak ve 
yükümlülüklerin gerçekleştirilme usullerini düzenler. 

 

 

Vergi Hukukunun Konularına Göre Alt Dalları 

Vergi usul kanunu 

Vergi ceza hukuku 

Vergi icra hukuku 

Milletlerarası vergi hukuku 

Vergi yargılama hukuku 

 
• Vergi hakkı, devlete aittir. Devlet bu hakkı yasama organı aracılığıyla kullanmaktadır (vergilerin 

kanunîliği). Yasama organı da belli sınırlar çerçevesinde yürütme organını yetkilendirmektedir. 

 
 

Vergi Hukukunun Tarihî Gelişimi (Vergi Hakkının Hukukla Sınırlandırılması) 

Vergide hukuk fikri, ilk kez, siyasî iktidarı elinde bulunduranların sınırsız güçlerinin sınırlandırılmaya başlanması 
ile ortaya çıkmıştır.  
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• İlk mücadelenin tarihi 1215 Magna Carta’ya kadar götürülebilir. Savaştan yenik çıkan İngiliz kralı 
oylama yapılmadan vergi konulmayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır. Fakat Magna Carta’nın 
hükümlerine hiç uyulmamıştır. 1628 Haklar Dilekçesi ve 1689 Haklar Demeci ile parlamentonun 
onayı olmadıkça vergi alınmayacağı İngiltere’de kesin olarak yerleşmiştir. Tarih içindeki mücadeleler 
sonucunda ‘rızasız vergi olmaz’ ilkesi kabul edilmiştir. Kanunsuz vergi olmaz ilkesi de vergilerin 
rızaya (temsile) dayanacağını vurgulamaktadır. 

 
• Ülkemizde de padişahın vergi hak ve yetkisinin sınırlanmasına yönelik mücadelelerinin ilkini 1808 

Sened-i İttifak oluşturmaktadır. Hem ilk örnek olması ve hem de hükümlerine uyulmamış olması 
hasebiyle Magna Carta’ya benzemektedir. 
 

• 1839 Gülhane Hattı Hümayûnu (Tanzimat Fermanı) ile padişah tek taraflı iradesi ile vergileme 
yetkisini sınırlandırmıştır. 
 

• İlk Anayasa 1876 Kanun-u Esasî’de vergilerin kanunîliği ilkesi düzenlenmiştir. 
 

• 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ilân edilmiştir. Bazı vergilerin tahsil yetkisi kurulan Düyun-u 
Umumiye (Genel Borçlar) idaresine devredilmiştir.  
 

• 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasıyla padişaha ait olan vergi hak ve 
yetkisi artık meclise geçmiş olmaktaydı. 
 

• TBMM 20 Ocak 1921’de Teşkilât-ı Esasîye Kanunu adını taşıyan anayasayı kabul etti. 1921 
Anayasası’nda bütün yetkiler TBMM’de toplanmıştır. Vergilere ilişkin olarak içinde hüküm olmayan 
tek anayasamızdır.1921 yılında çıkarılan Başkomutanlık Kanunu ile üç ay süreyle TBMM’nin tüm 
yetkileri, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılabilmesi için Mustafa Kemal Atatürk’e bırakılmıştır. Bu yetkiye 
dayanılarak on tane yükümlülük içeren Tekâlif-i Milliye (Millî Vergiler) çıkarılmıştır. 
 

• 1924 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasasıdır. Bu anayasada, diğer anayasalarımızdan 
farklı olarak verginin tanımı yapılmıştır: “Vergi devletin genel harcamalarına halkın katılmasıdır”. 
Vergilerin kanunîliği ilkesine yer verilmiştir. 
 

• 1961 Anayasası Vergilerin kanunîliği, genellik ve eşitlik ilkelerine yer vermiştir. Bu dönemde Ana-
yasa Mahkemesi kurulmuştur. 
 

• 1982 Anayasası Anayasanın vergi hukukunu doğrudan ilgilendiren hükmü, 73. maddesidir. Söz 
konusu madde, anayasanın “Temel Haklar ve Ödevler” başlıklı ikinci kısmının, “Siyasî Haklar ve 
Ödevler”i düzenleyen dördüncü bölümünde, “Vergi Ödevi” başlığı altında düzenlenmiştir. 

 
• Verginin Genelliği İlkesi Anayasanın 73/1. maddesine göre, “Herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür”. 
• Verginin Kamu Giderlerini Karşılamaya Yönelik Olması Anayasanın 73/1. maddesinde 

vergilerin, “kamu giderlerini karşılamak üzere” alınacağı belirtilmiştir. 
• Verginin Malî Güçle Orantılı Olması İlkesi Kişilerin gelir ve servet düzeyleri birbirinden 

farklıdır. Vergilendirme sırasında bu farklılığın dikkate alınması ve herkesin malî gücüne 
göre vergilendirilmesi gerekir. 

• Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı Bu hüküm, ilk defa 1982 Anayasasında dü-
zenlenmiştir. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesi de, sosyal devlet ilkesinin 
doğal bir sonucudur. 

• Verginin Kanunîliği İlkesi Anayasanın 73/3. maddesinde düzenlenen “vergi, resim, harç 
ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” hükmüyle 
vergilerin kanunîliği ilkesi belirtilmiş olmaktadır. 

Vergi kanunlarının geçmişe yürümemesi ilkesi, kanunîlik ilkesinin bir sonucu ve onun 
tamamlayıcısı niteliğindedir. 
 

 
VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
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Yasama organından doğan kaynaklar                                         -Anayasa       
-kanun                            
-Milletlerarası Vergi Antlaşmalar                                               

Yürütme organından  doğan kaynaklar                                             -Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
-Cumhurbaşkanı kararları 
-Yönetmelik 
 -Genel tebliğ 
 -Genelge ve Genel Yazılar 
-Özelgeler (Muktezalar) 
 -Sirküler 
  
 

Yargı organından doğan kaynaklar 
 

-Anayasa Mahkemesi Kararları 
-İçtihadı Birleştirme Kararları 
-Diğer Yargı Kararları 

Diğer kaynaklar -Bilimsel Görüşler (Doktrin) 
-Örf ve Âdet 

Yasama Organından Doğan Kaynaklar 

ANAYASA:  
Anayasa devletin temel organlarını, bunların örgütlenme biçimleri ile işleyişlerini ve kişilerin devlete karşı olan 
temel hak ve ödevlerini düzenlemektedir. vergi konusundaki hükümler kaynağını anayasadan almaktadırlar ve 
vergi hukukunun diğer kaynakları anayasaya aykırı olamazlar. 
KANUN: 
Vergi kanunları, diğer kanunlardan süreklilik konusunda ayrılır. Bu durum Bütçe Kanunundan kaynak-
lanmaktadır. Şeklî anlamda bir kanun olan Bütçe Kanunu; kamu gelirlerinin toplanmasına izin, kamu 
harcamalarının yapılmasına yetki veren bir kanundur. Bütçenin (C) Cetvelinde kamu gelirlerinin dayanağı olan 
kanunlar yer almaktadır. 
MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR: 
Devletlerin kendi aralarında veya milletlerarası kuruluşlarla yaptıkları antlaşmalardır. Çoğunlukla çifte 
vergilendirmenin önlenmesi amacıyla yapılmaktadır. 
 
Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynakları 
 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ: 
Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edilmesiyle birlikte, kanun hükmünde kararnameler, hukuk sistemimizden 
kalkmış bulunmaktadır. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ihdas edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini olağan dönem ve olağanüstü dönem kararnameleri olarak ikiye ayırmak 
mümkündür.Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. 
Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü 
bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada 
münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 
Anayasanın olağanüstü hal yönetiminde Cumhurbaşkanının savaş, seferberlik, ayaklanma, şiddet hareketlerinin 
ortaya çıkması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması gibi hallerde 
olağanüstü hal ilan edebileceği düzenlenmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Ancak 
olağanüstü hallerde çıkarılan kararnameler Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir. 
 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI 
Cumhurbaşkanına verginin temel ögelerinin dördünde sınırlı değişiklik yapmaya yönelik tanınan yetkiler, Cum-
hurbaşkanı kararlarıyla kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı sistemi öncesi Bakanlar Kuruluna tanınmış olan bu 
yetki, Bakanlar Kurulu kararlarıyla kullanılmaktaydı. Anayasadaki değişiklikler sonrası, Cumhurbaşkanına tanınan 
sınırlı değişiklik yapma yetkisi artık Cumhurbaşkanı kararlarıyla kullanılacaktır. 
NOT: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanun gücünde olduklarından dolayı hiyerarşik olarak yürütme organının 
bütün işlemlerinin üstündedir. Yargısal denetim mercii Anayasa Mahkemesi’dir. Cumhurbaşkanı kararlarına karşı 
ise Danıştay’da iptal davası açılabilmektedir. 
 
YÖNETMELİK 
Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, 
yönetmelikler çıkarabilirler. 
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GENEL TEBLİĞ 
Kanunların daha iyi bir şekilde yorumlanıp uygulanması amacıyla vergi idaresinin başvurduğu düzenleyici 
işlemlerdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenleme yetkisini çoğu kez genel tebliğler çıkarmak suretiyle 
kullanmaktadır. 
 
GENELGE VE GENEL YAZILAR 
Genel tebliğler dışında genelge ve genel yazılar da Hazine ve Maliye Bakanlığının başvurduğu idarî işlem 
türleridir. Bunlar vergi dairelerinin sorularına verilen cevaplar şeklinde olabileceği gibi, uygulamada birlik sağlamak 
amacıyla bazı önemli konularda bütün teşkilâta gönderilen iç genelge ya da genel yazı niteliğinde olabilmektedir. 
 
SİRKÜLER 
Aynı durumdaki tüm mükelleflere yönelik olarak verilen genel cevaplar, hatta ‘genel kapsamlı bir özelge’ 
niteliğindedir. 
 
Vergi Hukukunun Yargı Organından Doğan Kaynakları 
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM iç tüzüğünün Anayasaya 
uygunluğunu denetleyen ve bireysel başvuruları karara bağlayan bir yüksek mahkemedir.  
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. 
 
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 
Vergi hukuku açısından özellikle Danıştay’ın farklı dairelerinin veya aynı dairesinin benzer konularda değişik karar 
vermeleri durumunda; İçtihadı Birleştirme Kurulu toplanarak aykırılığı gidermekte ve yeni bir karar almaktadır. 
  
DİĞER YARGI KARARLARI 
Diğer yargı kararları (içtihatları), Anayasa Mahkemesi kararları ve içtihadı birleştirme kararları dışındaki diğer tüm 
yargı kararlarını ifade etmektedir. Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi kararları, Danıştay vergi dava 
daireleri ve vergi dava daireleri kurul kararları… 
 
Diğer Kaynaklar 
BİLİMSEL GÖRÜŞLER(DOKTRİN) 
Hukuk bilimiyle uğraşan kişilerin, hukukî konular ve sorunlar hakkındaki yazdıkları kitap, makale ve diğer bilimsel 
eserlerindeki görüş ve düşüncelerinden oluşmaktadır. 
 
ÖRF VE ADETLER 
Bir toplumda sürekli olarak uygulanan ve uyulması zorunluluğuna inanılan; devlet gücüyle desteklenmiş 
kurallardır. Vergilerin kanuniliği ilkesi gereğince, vergi hukukunda örf ve âdetin kaynak olma fonksiyonu oldukça 
zayıftır. Ancak vergi kanunlarında açıkça atıf yapılması halinde örf ve âdet kurallarının uygulanabilmesi 
mümkündür. 
 
VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI   
Vergi hukukunda yorumun önemli bir yeri vardır. Vergi idaresi ve vergi yargısı organları önlerine gelen 
uyuşmazlıkları çözümlerken zorunlu olarak yorum yapmaktadırlar. 
 
Yorum Yöntemleri 
 
Lafzî (Deyimsel) Yorum Yöntemi  
Lafzî (deyimsel, sözel) yorum, bir kanun kuralının anlamını ortaya koyabilmek için başvurulacak ilk yöntemdir. 
Deyimsel yorum yönteminde, kanun hükmünde yer alan kelimelerin, deyimlerin, ifadelerin dilbilgisi kuralları 
yönünden cümle yapısı içindeki anlamları araştırılır. 
 
 
 
Sistematik Yorum Yöntemi  
Bir kanun hükmünün anlamı belirlenirken, bu hükmün kanunun yapısı içindeki yeri ve diğer mevzuat hükümleri ile 
olan bağlantısı ve ilişkisi araştırılır. 
 
Tarihî Yorum Yöntemi  
Tarihî yorum yönteminde bir kanun hükmü yorumlanırken, kanun koyucunun kanunun yapıldığı andaki iradesi ve 
amacı araştırılır. 
 
Amaçsal (Gaî) Yorum Yöntemi  
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Kanunun ruhuna (özüne) göre yorumlanmasına amaçsal yorum denir. Bir kuralın yorumlanmasında, sadece 
kanunun amacının (gayesinin) belirlenerek yorumlanmasıdır. Bu sebeple, kanunun değişen ekonomik ve sosyal 
şartlar altında kazandığı nesnel (objektif) anlam üzerinde durulmaktadır. 
 
NOT: Peçeleme, vergi mükellefleri ve vergi sorumlularının, vergi kaçırma ya da vergiden kaçınma amacıyla, özel 
hukuk biçimlerini ve kurumlarını, olağan kullanımları dışında kötüye kullanarak yaptıkları işlemlerdir. 
 
 
VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 
 
Kanunların Mülkîliği (Yerselliği) İlkesi (Kaynak İlkesi)  
Bu ilkeye göre her ülkenin kanunları o ülkenin sınırları içinde kural olarak, vatandaş ya da yabancı herkese ve 
bütün işlemlere uygulanmaktadır.  
Devlet sınırları içinde, ister vatandaş ister yabancılar tarafından gerçekleştirilsin, bütün işlem, ekonomik faaliyet ve 
varlıklardan Türk vergi kanunları uyarınca vergi alınmaktadır. 

 
Şahsilik (Kişisellik) İlkesi  
Vergilemenin ilgili oldukları işlemlerin cereyan ettiği yere göre değil; mükelleflerin vergileyen ülkeyle hukukî 
bağına (tabiiyet ya da ikamet) göre vergilendirilmelerini ifade eder. Yani bu ilkeye göre bir kişinin hem kendi 
ülkesinde ve hem de yabancı ülkelerde gerçekleştirdiği tüm işlemlerden ve yaptığı tüm faaliyetlerden, kendi 
devletinin kanununa göre vergi ödemesi gerekir. 

 
VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  
Vergi kanunları da diğer tüm kanunlar gibi kural olarak, yürürlüğe girdikleri andan itibaren yürürlükten kalkıncaya 
kadar kapsamlarına giren tüm olay ve kişiler hakkında uygulanacaktır. Kanunlar Resmî Gazetede 
yayımlanmadıkça yürürlüğe giremezler. Kanunlar yürürlüğe girmelerinden önceki olaylara uygulanamadığı gibi, 
yürürlükten kalktıktan sonraki olaylara da uygulanamazlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜNİTE - 2 

VERGİNİN TARAFLARI, MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI 
Vergi ilişkisi kural olarak vergi borçlusu ve vergi alacaklısı olmak üzere iki taraf arasında cereyan etmektedir. 

bu ilişkiye bazı durumlarda vergi sorumlusu adı verilen bir üçüncü taraf da dahil olabilmektedir.  
A. VERGİ İDARESİ  

1. İDARİ TEŞKİLAT  
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05.05.2005 TARİH 5345 sayılı kanunla Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Gelir 
idaresi başkanlığı vergi ile ilgili uygulamaları ifa eder. Uygulamaya yönelik vergi hizmetlerini yürütmektedir.  

07.02.2006 tarih 5452 sayılı kanunla Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü kuruldu. Politika ağırlıklı hizmetleri 
yürütür. kanun hazırlama, teknik hesapları yapma, gelir bütçesini hazırlamak gibi görevleri vardır.  

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır.  
Merkez Teşkilatı : Başkan ve beş başkan yardımcısı yönetiminde ana hizmet birimi olarak daire başkanlıkları 

vardır. Bunlar:  

• Gelir yönetimi,  

• Mükellef hizmetleri,  

• Uygulama ve veri yönetimi  

• Tahsilat ve ihtilaflı işler  

• Denetim ve uyum yönetimi  

• Avrupa birliği ve dış ilişkiler  
Taşra teşkilatı :  
• Defterdarlıklar  

• Vergi Dairesi Başkanlıkları  

Vergi daireleri; mükellefi tespit eden, vergi, resim ve harçların tarh tahakkuk ve tahsilatını yapan birimlerdir.  
İl ve ilçelerde vergi dairesi müdürlükleri görev yapmaktadır. Müdürlükler vergi dairesi başkanlığı varsa, 

başkanlığa bağlı vergi dairesinde, vergi dairesi başkanlığı yoksa defterdarlığa bağlı olarak faaliyet gösterir. Vergi 
dairesi müdürlükleri mükellefin bizzat muhatap olduğu birimdir. Bünyesinde;  

• Müdür ve gereği kadar müdür yardımcısı,  

• Gelir uzmanı serviş şefi , yoklama memuru ve diğer memurlar bulunur.  

Son yıllarda büyük şehirlerde ihtisas vergi daireleri kuruldu. Ankara’da Yeğenbey Motorlu Taşıtlar, 
İstanbul’danadolu Kurumlar Vergi Dairesi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi gibi.  
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2. DENETİM BİRİMLERİ  

10.07.2011 Tarihinde 646 sayılı KHK ile “çok başlılığı ortadan kaldırma gerekçesiyle” vergi denetim kurulu 
başkanlığı kurularak mevcut tüm denetim elemanları yeni isimleri ile bu başkanlığın içinde toplanmıştır.  

vergi denetim kurulu başkanlığı, doğrudan bakana bağlı olarak çalışan  
• başkan, başkan yardımcıları,  
• Grup başkanları ve  
• vergi müfettişlerinden oluşmaktadır.  
Başkanlık içinde ;  
• A Grubu küçük ve orta ölçekli mükellefler  
• B Grubu büyük ölçekli mükellefler  
• C Grubu organize ve vergi kaçakçılığı ile mücadele,  
• D Grubu örtülü sermaye transfer fiyatlandırması yurt dışı kazançlar grup başkanlıkları  
Taşrada görev yapan;  
• defterdarlar  
• vergi dairesi müdürleri  
• Gelir idaresi başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında bulunanların da denetim yetkisi 

bulunmaktadır.  
 
3. TAKDİR KOMİSYONLARI  
Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapar; vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret 

veya sair matrah ve kıymetleri takdir eder. Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup 
bulunmadığını incelemez. Yalnız hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz eder.  

Söz konusu takdir komisyonları arasında; genel yetkili takdir komisyonları, arazi takdir komisyonları, zirai 
kazançlar il ve merkez komisyonları yer almaktadır. Genel yetkili takdir komisyonları, yetkili makamlar tarafından 
istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmaktır.  

Arsa takdir komisyonları, arsa ve arazilerle ilgili asgari değer tespiti ile görevlendirilmiştir. Zirai kazançlar il ve 
merkez komisyonları ise zirai kazanç sahibi gelir vergisi mükellefi ile ilgili kazanç ölçülerini saptamaktadır.  

 
B. VERGİ MÜKELLEFİ 

Vergi borçlusu veya vergi mükellefi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya 
tüzel kişi şeklinde tanımlanmıştır.  

Çeşitli vergi kanunları açısından verginin mükellefi aşağıda açıklanmaktadır:  
• Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişiler  
• Kurumlar Vergisi Kanununa göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve 

vakıflara ait iktisadi işletmeler  
• Emlak Vergisi Kanununa göre malikler, intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf eden  
• Damga Vergisi Kanununa göre kağıtları imza edenler  
• Veraset İntikal Vergisi Kanununa göre karşılıksız mal iktisap edenler  
• MTV Kanununa göre adına motorlu taşıt kayıt olanlar( liman ve sivil hava vasıtasdı dahil)  
• KDV Kanununa göre mal teslim eden hizmet ifa eden ve ithalatta bulunan kişiler  
Vergi mükellefi gerçek kişi, tüzel kişi gibi; tüzel kişiliği olmayan bazı kuruluşlar da vergi mükellefi olabilir. 

Örneğin; Kurumlar vergisi mükellefi olabilen iş ortaklıkları.  
Adi şirket - vergi mükellefi olamaz onun yerine tek tek şirket ortakları vergi mükellefi olur  
Banka şubeleri/ şubeler- vergi mükellefi olamaz onun yerine banka şubesinin bağlı olduğu sermaye şirketi 

vergi mükellefi olur. 
 
 

C. VERGİ SORUMLUSU  
Bazı durumlarda, verginin ödenmesi konusunda asıl vergi mükellefi yerine üçüncü kişiler sorumlu olmaktadır. 

Vergi sorumlusu yasadaki tanımıyla: “verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan 
kişidir.” vergi kanunlarıyla kabul edilen haller hariç olmak üzere, vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler vergi 
idaresini bağlamaz.  

Yükümlülükleri;  

- Vergi kesme,  

- Defter tutma,  

- Fiş, fatura gibi belgeleri alma düzenleme,  

MURAT YAYIN
LA

RI 

ÜCRETSİZ
 EKİD

İR



 
 

- Beyanname verme,  

- Yasaların öngördüğü diğer bazı yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.  

VERGİ SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ  

Vergi Kesintisi Yapanların Sorumluluğu  
VUK m.11’e göre “yaptıkları ve yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak 
kesilip ödenmesinden ve bunlarla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar”. İlgili kanunlarda kimlerin 
vergi kesmek zorunda oldukları belirtilmiştir.  
Vergi kesintisi yapma sorumluluğunu yerine getirmeyenler ikmalen veya re’sen tarhiyata muhatap olabilirler ve 
cezalı tarhiyattan doğan vergi cezaları ile gecikme faizi ve zammını ödemek zorunda kalabilirler. 
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  
Vergi hukukunda kanuni temsilcilerin sorumluluğunu “gerçek kişilerde kanuni temsilcilerin sorumluluğu” ve “tüzel 
kişilerde kanuni temsilcilerin sorumluluğu” olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bilindiği üzere vergi mükellefiyeti için 
kanuni ehliyet şart değildir. 
Gerçek kişi kanuni temsilcileri, vergi ödevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle doğan ve mükelleften talep 
edilmesine rağmen ödenmeyen vergi aslından sorumludurlar.  
Küçüklerin yani ergin olmayanların velileri, ayırt etme gücüne sahip olmayanların vasileri ve kısıtlı olanların ise 
kayyımları vergi sorumlusu olarak kabul edilirler. 

Tüzel kişilerde vergiye ilişkin ödevler gerçek kişi kanuni temsilciler tarafından yerine getirilir. Kanuni temsilciler 
tüzel kişilerin gerek vergi mükellefiyetinden ve gerekse vergi sorumluluğundan doğan ödevlerini yerine getirmek 
zorundadırlar.  

Tüzel kişilerde kanuni temsilcinin kim olduğu tüzel kişinin türüne göre değişmektedir.  
• Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı, üyesi veya üyeleri,  
• Limited şirketlerde şirketin müdür,  
• Kooperatiflerde yönetim kurulu  
• Kolektif şirkette ise ortakların her biri olmaktadır. 

Mirasçıların Sorumluluğu  
Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansıp (atanmış) mirasçılara intikal eder. 
Mirasçıların her biri miras hisseleri oranında vergi aslı, vergi aslına yürütülen gecikme faizi ve gecikme zammı ile 
tecil faizi ve pişmanlık zammından sorumlu olurlar. Cezalar ile cezalara yürütülen gecikme zammı ise mirasçılara 
geçmez, ölümle birlikte düşer. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  
VUK mük.m.227 uyarınca mükelleflerin vergi beyannamelerini imzalamaya yetkili olan serbest muhasebeci mali 
müşavir veya yeminli mali müşavirler ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar 
mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını sağlayan tasdik raporunu düzenlemeye yetkili olan yeminli 
mali müşavirler bu kapsamda yaptıkları işlerden sorumludurlar. Zira bu kişiler, kendilerine verilen yetki 
çerçevesinde ortaya çıkan vergi kaybı, vergi cezası ve gecikme faizinin ödenmesinden mükellef ile birlikte 
müteselsilen (zincirleme) sorumludurlar.  
Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  
KVK m.17 uyarınca kurumların tasfiye edilmesinde vergi borçlarının ödenmesinden tasfiye memurları sorumludur. 
Tasfiye memurlarının vergi borçlarını ödemeden diğer alacaklılara ödeme yapması halinde karşılıksız kalan vergi 
alacakları, rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendilerinden talep edilir. 

Tapu Sicil Memurlarının Sorumluluğu  
Tapu sicil memurları, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİVK) m.19 uyarınca miras yoluyla ve ivazsız (bedelsiz) 
olarak intikal eden gayrimenkullerden, veraset ve intikal vergisi ödenmemiş olanlarının devri halinde verginin 
ödenmesinden mirasçılarla beraber müteselsilen sorumludurlar 

Motorlu Araçların Devrinde Sorumluluk  
Özel Tüketim Vergisi Kanunu m.13 uyarınca motorlu araçların ilk iktisabını, ithal veya teslimini gerçekleştirenler, 
öncelikle özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Aksi halde ödenmemiş olan 
vergiden mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. Aynı şekilde Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu m.13 
uyarınca motorlu araçların devrini gerçekleştiren noter, trafik sicil, liman sicil ve sivil havacılık sicil memurları bu 
işlemlerden önce motorlu taşıtlar vergisinin ödendiğine dair belgeleri istemek zorundadırlar. Aksi halde onlar da 
ödenmemiş olan vergiden mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. 

 
Katma Değer Vergisinde Vergi Sorumluluğu  
KDVK m.9’a göre mükellefin Türkiye’de ikametgahının, işyerinin, kanuni veya iş merkezinin bulunmaması halinde 
ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağını güvence altına almak için vergiye 
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tabi işlemlere taraf olanlar veya mükellefin temsilcisi, vekili veya mükellef adına hareket edenler vergi alacağını 
ödemekten sorumlu tutulur. 

 
D. MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ  

Mükellefin ödevleri;  
• Bildirme yükümlülüğü ; VUK, işe başlamayı, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde; iş değişikliğini ve 

işi bırakmayı 1 ay içinde, bina ve arazi değişikliklerini ise 2 ay içinde bildirme zorunluluğu getirmektedir.  
• Kayıt nizamı ile ilgili yükümlülükler; belgedeki bilgilerin defterlere VUK ‘da yazılı sürelerde yazılması 

zorunluluğunu getirmektedir. Bu maddede yapılacak kaydın türüne göre ; günü gününe kayıt, 10 gün içinde 
kayıt ve 45 gün içinde kayıt gibi süreler öngörülmüştür.  

• Fatura düzenleme yükümlülüğü; fatura malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 
gün içinde düzenlenir. Yani faturanın düzenlenmesi paranın tahsiline değil , malın veya hizmetin teslimine 
bağlanmıştır.  

• Sevk irsaliyesi; satılan malın taşınması durumunda, malın özelliklerini içeren ve araçta bulundurulması 
gereken belgelerdir.  

• Gider Pusulası; vergiden muaf esnafa yapılan ödemedir.  
• Serbest Meslek Makbuzu; avukat, doktor muhasebeci gibi serbest meslek erbaplarında para tahsil 

edilmeden vergi yükümlülüğü ortaya çıkmamaktadır. Zira serbest meslek kazançlarında “tahsil esası” 
kuralı geçerlidir. KDV açısından ise verginin doğması hizmetin verilmesine bağlandığı için, hizmet sunumu 
ile birlikte verginin beyan edilerek ödenmesi gerekir.  

• Mükellefin düzenleme yükümlülüğü olan belgelere fiş, yolcu listesi gibi başka belgeler de örnek gösterilebilir.  
Tüm bu belgelerin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin il sınırları içinde kalan ve Maliye Bakanlığı ile 

anlaşması olan bir matbaada bastırılması zorunluluğu vardır.  
• Düzenlenen belgelerin vergi hukuku açısından 5 yıl boyunca saklanması zorunludur.  
• Defter tutma yükümlülüğü; işletme defteri, defteri kebir, serbest meslek kazanç defteri gibi defterlerin 

tutulması zorunludur.  
• Defter tasdiki ile ilgili yükümlülükler; tutulması zorunlu olan defterlerin noter tarafından onaylanması 

zorunludur. (Aralık ayında açılış, Ocak ayında kapanış tasdiki)  
• Beyanname verme ve eksik beyanda bulunmama yükümlülüğü; vergi mükelleflerinin, yılda bir defa gelir 

vergisi, , stopaj yapılmayan aylar hariç olmak üzere her ay gelir vergisi, muhtasar , yılda 12’şer kez katma 
değer vergisi ve damga vergisi beyannamesi gibi çeşitli beyannameleri verme yükümlülükleri 
bulunmaktadır.  

• Vergi mükellefleri arasındaki ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması ödevi; Maliye Bakanlığı hangi 
tutardaki ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılacağını belirlemektedir.  

• Maliye bakanlığı ücret ve kira ödemelerinin de bankalar aracılığıyla yapılması mecburiyetini getirmiştir. İlave 
olarak doktor, dişçi, veteriner gibi serbest meslek erbabına post cihazı kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 
Bu uygulamada post slipleri serbest meslek makbuzu olarak kabul edilecektir.  

Bu açıkladığımız yükümlülüklere ilave olarak;  
• Ödeme kaydedici cihaz kullanma,  
• Bilgi verme,  
• Vergi levhası bulundurma,  
• Vergi kimlik numarası alma ve kullanma gibi başka bazı yükümlülükler de bulunmaktadır. 
 

E. MÜKELLEF HAKLARI  
a) Konuyla İlgili Uluslar Arası Gelişmeler  
Gelişimi 1215 yılı Magna Carta ‘da başlar. Somut adımlar OECD bünyesinde 1990’lı yıllar başında atılmıştır. 

Günümüzde 30 ülkenin 25’inin vergi kanunlarında mükellef hakları ile ilgili özel hükümler, 22’sinde ise 
mükelleflerin vergi idaresi ile olan uyuşmazlıklarını çözmek üzere oluşturulmuş özel yöntemler bulunmaktadır. 
Ayrıca bu ülkeler de mükellef hakları bildirgeleri yayımlamıştır.  

b) Ülkemizde Mükellef Haklarının Gelişimi  
Ülkemizde 2006 yılında mükellef hakları bildirgesi yayınlanmıştır.  
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VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ VE SÜRELERİ 
 
VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
Vergilendirme, bir tarafında alacaklı olarak devlet, diğer tarafında borçlu olarak vergi yükümlüsü yer aldığı mali bir 
olaydır.  
Vergilendirme işlemleri; 

• vergiyi doğuran olay 
• tarh 
• tebliğ 
• tahakkuk 
• tahsil olmak üzere birbirini izleyen bir süreç olarak belirlenmiştir.  

Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar. 
Vergiyi doğuran olay ise vergi yükümlüsü (mükellef) ya da vergi yükümlüsü olmayan kişiler arasındaki hukuki ilişki 
ve olayların sonucu gerçekleşir. (Doğum, ölüm gibi) Vergiyi doğuran olay hem vergilendirme işlemlerini başlatan 
süreci hem de mükellefiyeti başlatır.Vergiyi doğuran olay vergilendirme işleminin “sebep” unsurudur.  
Vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarında açıkça düzenlenen verginin konusu ile üzerine vergi borcu düşen vergi 
mükellefi arasında bir uyumdur. 
Vergiyi doğuran olay gerçekleşip vergilendirme işlemi yapılması üç aşamada gerçekleşmektedir:  
1. Kanunda tanımlanan soyut kuralın belirlenerek anlamlandırılması (soyut hukuk kuralı) 2.Günlük hayatta 
gerçekleşen somut olayın belirlenmesi (somut maddi olay)  
3. Kanunlardaki soyut norm ile somut normun örtüştüğünün tespiti (Tipiklik) 
 
Vergi borcunun doğuşunda asıl temel unsur vergiyi doğuran olay olup, vergilendirme sürecinin ilk işlemi olan tarh 
işlemi yalnızca borcun miktarını hesaplar.  
 
VERGİLENDİRME SÜRECİ 
 
Vergilendirme işlemleri, vergilendirme yetkisinin bir gereği olarak vergi idaresi tarafından yapılan ve vergi 
yükümlüsünün bağlayıcı nitelikte ve yerine getirmesi gereken zorunlu işlemleridir. Vergiyi doğuran olay 
gerçekleştikten sonra vergi borcunun sona ermesine kadar sırasıyla geçmesi gereken dört aşama vardır. 
Vergilendirme sürecinde 4-T olarak bilinen bu aşamalar şunlardır:  
1. Tarh Aşaması  
2. Tebliğ Aşaması  
3. Tahakkuk Aşaması  
4. Tahsil Aşaması 
 
TARH 
Vergi yükümlüsünün, vergi borçlusu sıfatı ile vergi alacaklısı olan vergi idaresine başvurması, vergilendirme 
sürecini başlatır. Tarh; vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi 
tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlemdir. 

• Tarh, idari bir işlemdir.  
• Tarh, asli bir işlemdir. 
• Tarh, bireysel bir işlemdir.  
• Tarh, yükümlendirici bir işlemdir.  
• Tarh, tek tek yükümlüler hakkında hukuki sonuçlar doğuran kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemdir.  
• Tarh işlemi dava konusu yapılabilmekte, ancak hazırlık aşamasında yapılan işlemler, yani matrahın 

belirlenmesi, yoklama, arama ve vergi incelemesi gibi işlemler dava konusu yapılamamaktadır.  
 
NOT:Ödenecek vergiyi tespit edebilmek için gerçek/tüzel kişinin geliri üzerinden gerekli muafiyet, istisna, indirim 
uygulamaları yapıldıktan sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanacak ekonomik değere matrah denilmektedir. 
 Matrah belirleme yöntemleri ise şunlardır:  
 
1. Beyana Dayanan Tarh (Ana yöntem)  
2. İkmalen Vergi Tarhı  
3. Re’sen Vergi Tarhı  
4. İdarece Vergi Tarhı 
 
 
 
 
Verginin konusu, üzerinden vergi alınan şeydir. Vergi sistemleri; gelir, servet ve tüketim vergileri üzerine 
kurulmuştur ve aslında bu ayırım verginin konusunu belirler. 
Nispet, vergi tarifelerinde yer alan orandır. Vergi tarifesi, vergi miktarını hesaplayabilmek için matraha 
uygulanması gereken ölçülerdir. 
Vergiyi doğuran olaya bağlı ortaya çıkan matraha, vergi tarifesinde yer alan oranın uygulanması sonucu, 

MURAT YAYIN
LA

RI 

ÜCRETSİZ
 EKİD

İR



 
 
ödenecek verginin belirlenmesine yönelik vergi idaresince yapılan işlem, tarh işlemidir. Vergi idaresinin tarh 
işlemi, soyut vergi mükellefini, vergi borcu somut olarak belirlenmiş vergi yükümlüsüne dönüştürür. 
 
TARH İŞLEMİNİN UNSURLARI 
 

Tarh işleminin hukuka aykırı olup olmadığını tespit etmek için vergi mahkemelerinde dava açıldığında, 
idari işlemin; sebep, konu, usul, yetki ve amaç unsurları açısından değerlendirme yapılır. 
Bir idari işlemin sebep ve konu unsurları, esas unsurunu oluşturur. 
Sebep unsuru; idareyi bir işlem yapmaya yönelten etkendir. Sebep unsuru hukuki sebep ve maddi sebepten 
oluşur. Hukuki sebep, soyut yasa olayı-vergi yasası, maddi sebep somut yaşam olayı-hukuki eylem ya da 
işlemdir. Aralarında tipiklik ilişkisinin doğru kurulmaması idari işlemi sakatlar. 
Konu unsuru ise işlemin doğurduğu hukuki sonuçtur ki; bu da vergilendirme işleminin bağlandığı sonuçtur. Sebep 
unsuru ile konu unsuru arasında nedensellik ilişkisi vardır ve bu ilişkinin de doğru kurulmaması idari işlemin 
hukuka aykırı olmasına yol açar. Sebep ve konu unsurlarının hukuka aykırı olduğunun tespiti, idari işlemin esas 
unsuru açısından iptal edilebilir bir işlem olduğunu ortaya çıkarır. 
Usul, vergi idaresinin işlem süreçlerinde, yasalarca belirlenen usuli kurallara uyulup uyulmadığının, yetki ise vergi 
idaresinin takdir yetkisini, hukuka uygun kullanıp kullanmadığının belirlenmesini sağlar. 
Tarh işleminin amacı, idari işlemlerin genel amacı olan kamu yararı ilkesinin, anayasada yer alan kamu giderlerini 
karşılamak amacıyla kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesini sağlar. 
 
TARH  İŞLEMİNİN TÜRLERİ 
 
Beyannameye Dayanan Tarh 

Mükellef ya da vergi sorumlusu, vergi matrahını, kanunda belirtilen esaslara göre, kendisi saptayarak 
vergi idaresine e-beyanname yoluyla veya bazı hallerde yazılı olarak bildirmektedir.Beyan yönteminde vergileme 
sürecinin tarhtahakkuk-tebliğ aşamaları birleşmektedir. Verginin tarh edilmesi ile birlikte tahakkuk da ettiği için 
beyana dayanan tarhta verginin tarhı ve tahakkuku kaynaşmış durumdadır.  
Beyana dayanan tarh yönteminde yükümlüler kendi beyanına dayanan vergi tarhına karşı dava açamazlar. 
 
İkmalen Tarh 

Bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye bağlı olarak ortaya çıkan, defter, kayıt ve belgelere veya kanuni 
ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh 
edilmesidir . 
Bu yapılmış tarhiyata dayalı olarak eksik vergi önce matrah belirlenerek eksik kısım için tamamlayıcı nitelikte 
tarhiyat yapılır.Beyana dayanan tarhın doğal bir tarh yöntemi olmasına karşın İkmalen tarh olağandışı bir tarh
 yöntemidir. 
 
Resen Tarh 

Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak 
tespitine imkân bulunmayan hâllerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya 
yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarıyla belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh 
olunmasıdır. 
Re’sen tarhiyatta ise yükümlü kendisine yüklenmiş olan ödevleri yerine getirmediğinden vergi dairesi ile arasında 
herhangi bir hukuki ilişki kurulmamıştır. Bu durumda idare tek taraflı olarak tarh işlemine girişmektedir.  
 
İdarece Tarh 

İkmalen ve re’sen tarh gerektiren haller dışında kalan diğer hallerde, mükellefin verginin tarhı için 
belirlenmiş zamanlarda vergi idaresine başvurmadığı ya da borcuna ilişkin ödevlerini yerine getirmediği 
saptandığı durumlarda kullanılacak yöntem verginin kanuni ölçülere dayanılarak idarece tarhıdır.  
İdarece Tarh Edilen Vergiler;  
•Diğer ücretlilerin vergisi  
•Emlak Vergisi  
•Damga Vergisi 
 
 
 
 
 
 
VERGİ TARHINDA HAZIRLIK İŞLEMLERİ 
 
Vergi tarhına hazırlık işlemleri; yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplamadır. 
 
Yoklama 
 

Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak 
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ve tespit etmektir. Yoklamaya yetkili memurlar, ayrıca vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak günlük 
hasılatı tespit etmek, ödeme kaydedici cihazlarının kullanımını denetlemek, günlük kayıt gereken defterlerin iş 
yerinde bulunup bulunmadığını kontrol etmek, nakil vasıtalarını durdurup taşıtta bulunması gereken belgeler ve 
malları kontrol etmek ve gerekli belgelerin bulunmaması hâlinde nakil vasıtasını trafikten alıkoymak yetkisine 
sahiptirler. 
Yoklamaya yetkililer, vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile 
görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar ve gelir uzmanlarıdır.  
 
Arama 

İhbar ve yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi kaçırdığından şüphelenilir ve bu yönde 
deliller de varsa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama 
yapılabilir.  
Aramanın yapılabilmesi için: 
 •Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile 
arama kararı vermeye yetkili sulh ceza yargıcından bunu istemesi, 
 •Sulh ceza yargıcının istenilen yerde arama yapılmasına karar vermesi şarttır. 
Aramanın 3 ay içerisinde bitirilmesi şarttır. 
 
Bilgi Toplama 

Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel 
kişiler, Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye 
mecburdurlar. Bilgiler yazı veya sözle istenir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap 
vermeleri için kendilerine münasip bir müddet tayin olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla 
getirilemez. 
Ayrıca, sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları, yabancı memleketlerdeki Türk Konsoloslukları, mahalle ve 
köy muhtarları, banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler, her ay muttali oldukları 
ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye 
mecburdurlar. 
 
TEBLİĞ 

Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya 
ceza sorumlusuna önceden belirlenmiş usul ve şekillere göre yazı ile bildirilmesidir. Tebliğin amaçları şunlardır:  
1. Tarh edilen (hesaplanan) vergiden yükümlü ve sorumlunun haberdar edilmesi,  
2.Tarhiyat hatalı yapılmışsa yükümlü veya sorumlu tarafından düzeltme talep edilebilmesi  
3.Tarhiyata karşı yükümlü ve sorumluların haklarını kullanmasına imkân verilmesi VUK’a göre; 
1. Adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere e-posta, posta vasıtasıyla iadeli taahhütlü olarak,  
2. Adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir.  
3. Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğ daire veya komisyonda yapılabilir. 
 
 
TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER 

Tebliğ; gerçek kişilere, tüzel kişilere, birtakım kamu kurumlarına ve gerekli olması durumunda yurt 
dışındaki kişilere de yapılabilir. Tebliğ ile ilgili VUK'nda hüküm bulunmaması durumunda Tebligat Kanundaki 
hükümler uygulanır. 
 
TEBLİĞ USULLERİ 
 
Posta İle Tebliğ 
Posta ile tebliğde, tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bilinen adrese gönderilen mektuplar 
posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. Mükellefin bilinen adresleri, işe başlama 
ve bırakmada bildirilen adresler, adres değişikliğinde bildirilen adresler, vergi beyannamelerinde bildirilen adresler 
olabilir.  
 
İlan Yolu İle Tebliğ 
Vergi yükümlüsünün adresi hiç bilinmezse, bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan 
mektup geri gelirse, başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa, yabancı 
memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa tebliğ ilan yolu ile yapılır. 
Adres bildirmiş olanlara tebligat yapılır ancak ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat 
yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. 
 
Memur Vasıtasıyla Tebliğ 
Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkilidir. 
 
Daire veya komisyonda tebliğ 
Yükümlü, sorumlu veya yetkili kıldığı kişilere tebliğ edilecek evrak imza karşılığında vergi dairesinde veya 
komisyonda yapılabilir. Bu tebliğ usulünün uygulanabilmesi için tebliğ alacak kişinin bunu kabul etmesi 

MURAT YAYIN
LA

RI 

ÜCRETSİZ
 EKİD

İR



 
 
gerekmektedir. 
 
Elektronik Ortamda Tebliğ 
Maliye Bakanlığı, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapabilir. 
 
 
TAHAKKUK 
Verginin tahakkuku, Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek hale gelmesidir 
Tarh ve tebliğden sonra gelen tahakkuk aşamasında vergi yükümlüsü için iki yol vardır. Tebliğ edilen verginin 
hukuka uygun olduğunu düşünmesi hâlinde, itiraz etmediğinde vergi tahakkuk ederek ödenecek aşamaya gelir. 
Vergi mükellefi yapılan tebligatla ilgili herhangi bir hukuka aykırılık olduğunu düşünüyorsa yargı yoluna başvurur. 
Vergi yükümlüsü dava açma yoluna gidecek olursa vergi mahkemelerinde dava açma süresi, tebligattan itibaren 
30 gündür. Dava açıldığında, tarh ve tebliğ edilen vergilerin tahsili mümkün değildir. Dava sona erdiğinde verilen 
karar vergi yükümlüsünün aleyhine ise, vergi mahkemesinin kararına karşı itiraz ya da temyiz yoluna başvurabilir 
ancak bu başvurular verginin tahakkukunu engellemez. 
 
TAHSİL 
Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir. Vergi borcu, vergi kanunlarında gösterilen süreler içinde ve 
mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir. 
Ödeme zamanı: İlgili vergi kanunlarında ayrı ayrı ve çoğu kez belli bir dönem olarak gösterilmiştir.  
Ödeme şekli: Mükellefler vergi borcunu nakit olarak, nama yazılı çizgili çek ile yetkili bankalarda bulunan vergi 
dairesi hesabına virman, kredi kartı veya internet bankacılığı ile ödeyebilirler.  
Ödeme yeri: Mükellefler vergi borcunu vergi dairesi veznesine veya yetki verilmiş olan Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile anlaşmalı bankalara yatırarak ödeyebilirler. 
Vergilendirme işlemleri ile ilgili sürecin, tarh, tebliğ, tahakkuk, Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmiş olmasına 
rağmen tahsil aşaması, Amme Alacakları Tahsil Usulu Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Tahsil vergilendirme 
işlemlerinin son aşamasıdır ve tarh gibi ayrı idari işlem niteliği taşır. 
 
VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER 
Süre; Vergilendirme işlemlerinin yapılması ile ilgili belirlenmiş zaman dilimine verilen addır. Süreler aşağıdaki 
şekilde tasnif edilebilir;  
1. Kanuni Süreler: Kanunla belirlenmiş sürelere denir. Vergiye ilişkin işlemlerde (örneğin bildirim süreleri, beyan 
süreleri, ödeme süreleri) süreler kanunlarla belirlenmektedir. Kanuni süreler, doğrudan işlemeye başlamaktadır. 
Kesindir ve sadece kanunda belirtilen nedenlerle uzatılabilir.  
2. İdari Süreler: İdare tarafından belirlenen sürelerdir. Kanunla idareye süre belirleme yetkisi verilebilir. İdari 
süreler, kanunun münasip mühlet olarak tanımladığı 15 günden az olamaz ve idare tarafından uzatılabilir.  
3. Yargısal süreler: Yargı organları tarafından belirlenen sürelere denir.  
 
Hukuksal Niteliğine Göre Sınıflandırma 
Hukuki niteliklerine göre süreler şunlardır:  
1.Hak Düşürücü Süreler  
2. Zamanaşımı Süreleri  
3. Vergi Ödevleriyle İlgili Süreler . 
4. Müsamaha (Hoşgörü) Süreleri  
5.Düzenleyici Süreler 
 
SÜRELERİN HESAPLANMASI 
- Süre, gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son gün tatil saatinde biter. 
-Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta ve ayda tekabül eden gunun tatil saatinde 
biter. 
-Sonu belli olan bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter. 
Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatil takıbe- den ilk iş 
gününün tatil saatinde biter. 
 
 
SÜRELERİN UZAMASI 
Sürelerin uzamasına yol açan haller VUK, İYUK ve 5604 sayılı Mali Tatil Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu haller: 
1.Mücbir Sebep 
2.Zor Durum 
3.Ölüm Hali  
4.Mali Tatil:5604 sayılı Kanun ile 2007 yılından itibaren Mali Tatil yürürlüğe girmiştir. Mali Tatil her yıl Temmuz 
ayının birinden yirmisine kadar uygulanır (yirmisi dâhil) 
5.Diğer nedenler(Adli Tatil(Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl 20 Temmuz-31 Ağustos arası 
çalışmaya ara verirler ki arada geçen bu süreye “Adli Tatil” denilmektedir), Uzlaşmada süre uzatımı ve Hazine ve 
Maliye Bakanlığının ödemede süre uzatımı) 
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VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI 
 Zamanaşımı, belirli bir sürenin geçmesi ile idarenin vergiyi tarh ve tebliğ etme yetkisini veya tahakkuk etmiş 
vergiyi tahsil etme yetkisini ortadan kaldıran bir müessesedir.Zamanaşımı ile  
- Vergi idaresinin, alacaklarını daha özenli takip edeceği,  
-Devlet ilemükellef arasındaki alacak-borç ilişkisinin çok uzun zamana yayılmasının çıkarabileceği belirsizliğin 
giderileceği,  
-Mükelleflerin defter ve belgelerini yıllarca saklama külfetinden ve eziyetli vergi incelemelerinden korunacağı,  
- Yargı organlarının, gecikmiş davaların aşırı yükünden kurtarılacağı umulmaktadır.  
 
Zamanaşımı Çeşitleri şunlardır:  
1.Tarh Zamanaşımı (Tahakkuk) Zamanaşımı : Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını izleyen 
yılbaşından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Tarh 
zamanaşımı vergi idaresi için Hak Düşürücü Süre niteliğindedir.  
2. Tahsil Zamanaşımı: vergiler ve diğer bütün kamu alacakları için geçerli olmak üzere, Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kanunun 102. maddesine göre, kamu alacağı, vadesini 
izleyen yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. 
3. Ceza Kesme Zamanaşımı:Ceza Kesme Zamanaşımı Süreleri:  
- Vergi ziyaı cezasının bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren 5 
yıldır, 
-Özel Usulsüzlük (Damga Vergisi Hariç) cezalarında usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın başından itibaren 
5 yıldır,  
-Genel Usulsüzlük ve  Özel Usulsüzlük  (Damga Vergisi hariç) cezalarında  usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden 
yılın başından itibaren 2 yıldır,  
- Vergi ziyaı ile genel usulsüzlüğün birleşmesi halinde ceza, vergi ziyaı cezası için geçerli 5 yıllık zamanaşımı 
süresi içinde kesilir. 
4.Düzeltme Zamanaşımı:Vergi hataları ancak 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi içinde düzeltilebilir.  
 
Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması : 
Zamanaşımının Durması;Kanunda belirtilen bir durumun meydana gelmesi üzerine, daha önce işleyen zaman 
saklı kalmak üzere sürenin işlememesi ve daha sonra zamanaşımının kaldığı yerden devam etmesidir.  
Zamanaşımının Kesilmesi; Kanunda belirtilen bir durumun meydana gelmesi halinde, daha önce geçmiş olan 
zamanın silinmesi ve durumun meydana geldiği takvim yılını takip eden yılın başından itibaren zamanaşımının 
sıfırdan tekrar işlemeye başlamasıdır. 
 
 
ÜNİTE 4 
VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ 
 
ÖDEME 

Vergi alacağını ve yükümlünün vergi borcunu ortadan kaldıran olağan yol ödemedir. Vergi ve buna bağlı 
alacaklar kanuna uygun olarak ödenmekle sona ererler. Ödeme, vergi ve buna bağlı borçların kanuna uygun 
olarak yerine getirilmesidir. Ödeme eyleminin alacaklı vergi idaresi bakımından görünümü “tahsil” kavramı ile 
ifade edilmektedir. Tahsil vergilendirmenin son aşamasıdır. Vergi Usul Kanunu’na göre tahsil, verginin kanuna 
uygun olarak ödenmesidir.  

Vergi borcu yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir. Yükümlülerin vergi uygulaması 
bakımından hangi vergi dairesine bağlı bulundukları vergi kanunlarıyla belirlenmektedir. Ancak Hazine ve Maliye 
Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde yükümlülerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.  
Bir verginin tahsil edilebilmesi için öncelikle tahakkuk etmiş olması gerekmektedir. Tahakkuk, verginin ödenmesi 
gereken bir aşamaya gelmesini ifade eder. Tahakkuk etmeyen vergi borçları, kural olarak muaccel hâle 
gelmemektedir. Bir borcun muaccel olması, ödeme zamanının gelmiş olduğu anlamını taşır. Vergilerin ödeme 
zamanları kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir. 
 
 

ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergiler taksit zamanından önce tahakkuk etmiş ise taksit süreleri 
içinde, taksit süreleri kısmen ya da tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmiş ise geçmiş taksitler, tahakkuk 
tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir.Ülkeyi terk ve ölüm gibi yükümlülüğü kaldıran durumlarda, beyan 
üzerine tarh olunan vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenir. 

Vergi mahkemesinde dava açıldığı için tahsili durdurulan vergilerden taksit süresi geçmiş olanlar 
mahkeme kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliğinden itibaren bir ay içinde, taksit süreleri 
geçmeyenler ise taksit zamanlarında ödenir.Vergi mahkemesinde dava konusu yapılmayan vergi ve cezaları, 
dava açma süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. 

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve 
cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmiş ise kanuni ödeme zamanlarında, ödeme zamanları 
kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmiş ise ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının 
tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Üzerinde uzlaşılamayan vergi ve cezalarına karşı dava 
açılmamış olması halinde, vergi ve cezalar taksit zamanlarından önce tahakkuk etmiş olması halinde taksit 
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süreleri içinde, taksit sürelerinin tamamen geçmesinden sonra tahakkuk etmişse tahakkuk tarihinden itibaren bir 
ay içinde ödenmesi gerekir. 

Ödeme, alacaklı tahsil dairesinin yetkili ve sorumlu memurları tarafından verilecek makbuz karşılığı ya 
doğrudan doğruya ya da yetkili bankalar aracılığı ile yapılır. Yükümlü hesabından vergi dairesi hesabına nakil 
yoluyla ödeme yapılabileceği gibi, çizgili çek kullanmak yoluyla da ödeme yapılabilir. Postaneler aracılığı ile banka 
kartı, kredi kartı kullanılarak da ödeme yapılması mümkündür. 

Vergi borcunun doğması ile ödenmesi arasında geçen süreyi azaltmak amacıyla kaynakta vergi kesintisi 
(tevkifat) ve peşin ödeme sistemleri uygulanmaktadır. Kesinti yoluyla verginin ödenmesi, vergi tafsil 
yöntemlerinden biridir. Kaynakta vergi kesintisi ya da stopaj olarak adlandırılan bu usule göre vergiye tabi bir 
kazanç ya da irat hak sahiplerine ödenirken ödemeyi yapanlar bu gelirden kanunda belirtilen orana göre vergi 
kesip vergi dairesine muhtasar beyanname vererek yatırırlar. Kesinti, vergi dairesinin iş yükünü azaltan ve vergi 
alacağının bir an önce vergi dairesine ulaşmasını temin eden bir tahsil yöntemidir. 

Peşin ödeme yöntemi, daha sonra tespit edilecek vergi borcundan mahsup edilmek üzere, verginin bazı 
ölçütlerden hareketle önceden ödenmesidir. Peşin ödeme, peşin vergi, geçici vergi gibi adlar altında Gelir ve 
Kurumlar Vergisi bakımından uygulama alanı bulmuştur.Vergi borcunun süresi içinde ödenmemesi halinde, 
borçlar hukukundan farklı olarak vergi yükümlüsü kendiliğinden mütemmerrit duruma düşmektedir. Vergi 
borçlusunun temerrüde düşmesi için ayrıca bir ihtar yapılmasına gerek yoktur. 

Vadesinde ödenmeyen vergi borcu için vade tarihini izleyen günden itibaren gecikme zammı işlemeye 
başlar. Vergi borçlusu borcunu ödememekte diretirse ödenmeyen vergi, vergi dairesi tarafından cebren tahsil 
edilir.Yapılan ödemenin vergi aslıyla birlikte vergi aslına bağlı gecikme zammı gibi feri alacakların tamamını 
karşılayacak şekilde yapılması gerekir. Ödemenin, alacak aslıyla ferilerinin tamamını karşılamaması halinde, 
ödeme miktarı alacağın aslıyla ferilerine orantılı olarak mahsup edilir. 
Kamu alacağının ödendiği, yetkili ve sorumlu memurlar tarafından verilen makbuzlar, imzalanıp mühürlenen 
tahsile ait kayıtlar ile ispat edilmektedir.Vergi kanunlarında yer alan ödeme süreleri bazı hallerde 
uzatılabilmektedir. Örneğin mücbir sebeplerden birinin meydana gelmesi halinde, bu sebep ortadan kalkana kadar 
süreler işlememektedir. Maliye Bakanlığı, zor durumları nedeniyle yükümlülere, belli şartlar altında, kanuni sûrenin 
bir katını, kanuni süre bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre tanıyabilmektedir. Beş yüzden 
fazla yükümlüsü bulunan vergi dairelerine para yatırmak bakımından yükümlülere, vadenin bitmesini takip eden 
tarihten başlayarak 15 gün içinde gün belli etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
Kamu alacağına karşılık rızaen yapılan ödemeler sırası İle ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş, 
içinde bulunulan takvim yılı sonunda zamanaşımına uğrayacak, aynı tarihte zamanaşımına uğrayacak 
alacaklarda her birine orantılı olarak, vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olana mahsup edilir. 
 
TAKAS 

Vergi hukukunda takas, vergi borcunu, yükümlünün devletten olan alacağı ölçüsünde sona erdiren 
nedenlerden biridir. Takas, iki kişi arasındaki karşılıklı, birbirine benzer ve istenebilir borçların, ayrı ayrı 
ödenmeksizin, taraflardan birinin beyanıyla sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir. Borçlar, borçların eşit olması 
durumunda tamamen, eşit olmamaları durumunda küçük olanı oranında sona ermektedir. 

Takas beyanında bulunabilmenin ilk koşulu iki kişinin karşılıklı olarak birbirine borçlu olmasıdır. İkinci 
koşul karşılıklı borçların özdeş olması, aynı nitelikte olmasıdır. Genellikle para borçlarında takas uygulaması 
yapılmaktadır. Son koşul ise her iki borcunda muaccel olması yani borçların ifasının istenebilmesi gerekir. 
Takas ile mahsup arasında farklardan en önemlisi mahsubun tarh aşamasına ilişkin olmasıdır. Takas ise tahsil 
aşamasına ilişkindir ve vergi borcunun sona ermesi neticesini doğuran bir işlemdir. Bundan başka mahsupta 
kesinleşmiş iki borç yoktur, bir alacaktan belirli kalemlerin indirilmesi söz konusudur. Örneğin hesaplanan 
kurumlar vergisinden yıl içinde ödenmiş geçici vergilerin indirilmesi bir mahsup işlemidir. Hatalı olarak tahsil edilen 
vergi miktarını, yükümlünün vadesi dolmuş bir başka vergi borcuna karşılık saymak takas işlemidir. 

Takas düzenlemesi ile kamu alacaklarının korunmasına ilişkin yükümlülerin muaccel borçları reddi 
gereken kamu alacaklarına takas edilerek Hâzineden para çıkması engellenmiş olmakta, kamu alacağının tahsili 
garanti altına alınmakta, zaman kaybı ve gereksiz işlemler ortadan kalkmaktadır. Takas kurumu ile yükümlülerin 
kamu idaresine olan muaccel borçlarının ödenmemesi riski ortadan kaldırılmakta, bir anlamda kamu idaresinin 
iade etmesi gerekli tutar, yükümlünün kamu idaresine olan muaccel borçlarının teminatı sayılmaktadır. 

Takasın yapılabilmesi için gerekli şartlardan ilki, bir tarafta kamu idaresinin yükümlüye iade etmesi 
gereken bir borcunun bulunması, diğer tarafta yükümlünün kamu idaresine muaccel bir borcunun bulunmasıdır. 
Bu nedenle, vergi idaresi tarafından ikmalen ya da re'sen tarh edilmiş vergilere ve kesilmiş cezalara karşı yükümlü 
tarafından vergi mahkemesinde dava açılması tahakkuku önleyeceğinden bu aşamadaki bir vergi alacağı ile 
yükümlüye kanun gereği iade edilmesi gereken miktar takas edilemez Takas için gerekli bir diğer şart, bir takas 
talebinin bulunmasıdır. 

ZAMANAŞIMI 
Bazı hakların veya yetkilerin kullanılmasının hukuk düzeni tarafından belirli zaman dilimleriyle sı-

nırlandırılması, zamanaşımının özünü oluşturmaktadır. Özel hukukta zamanaşımının kazandırıcı ve düşürücü 
zamanaşımı olmak üzere iki farklı uygulaması bulunmaktadır. 
Kazandırıcı zamanaşımı bir eşya hukuku kurumu olarak, kanunda belirtilen süreyle devam eden ve itiraza 
uğramayan zilyetliğe dayanılarak, bir malın mülkiyetinin kazanılmasına neden olmaktadır. 

Düşürücü zamanaşımı ise alacaklının alacağını istememesi ya da alacağını tahsil etmek için borçluyu 
dava etmemesi nedeniyle alacak hakkını isteme ve dava açma hakkının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. 
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Vergi hukukunda zamanaşımı, devletin vergi alma yetkisini sınırlandırmakta ve vergi alacağını tahsil etmesini 
engellemektedir. Vergi hukukunda zamanaşımının kabul edilmesinin temel nedeni kamu yararıdır. 
Zamanaşımının hukuki anlamda alacaklıyı cezalandırmak amacı yoktur. Devletin vergiden doğan alacağını uzun 
bir süre sonra istemesi hem vergi idaresi hem de yükümlü yönünden sorunlar doğurmaktadır. 
Yükümlüler ile vergi idaresi arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar zamanaşımı nedeniyle yargıya taşı- namamakta, 
bu durum da yargı organlarının iş yükünü hafifletmiş olmaktadır. 

Zamanaşımının sakıncaları da vardır. Her şeyden önce zamanaşımı, vergide adalet ve eşitlik ilkelerine 
zarar verebilir. Zamanaşımı, ödevlerini düzenli olarak yerine getiren ve vergisini zamanında ödeyen yükümlüler 
aleyhine, daha az dikkatli ya da daha az dürüst yükümlüler lehine bir ayrım ortaya çıkartmaktadır. Bununla birlikte 
zamanaşımının faydaları zararlarına göre daha ağır basmaktadır. 
Vergi hukukunda zamanaşımı defi olarak değil re’sen dikkate alınmaktadır. Vergi hukukunda zamanaşımı 
süresinin dolmasından sonra idarenin söz konusu alacağı talep etme yetkisi kalmaz. Bu noktadan sonra vergi 
borcu ancak yükümlülerin açık rızası ile ödenebilir. 

Vergi hukukunda iki tür zamanaşımı vardır. Bunlar tahakkuk ve tahsil zamanaşımıdır. Vergi idaresinin 
ceza kesme yetkisini sınırlandıran bir başka zamanaşımı da ceza kesme zamanaşımıdır. Tahakkuk zamanaşımı 
ve ceza kesme zamanaşımı Vergi Usul Kanunu'nda, tahsil zamanaşımı ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunu'nda düzenlenmiştir. 
 
Tahakkuk Zamanaşımı 

VUK'nda düzenlenmiş bulunan tahakkuk zamanaşımına, öğretide tarh zamanaşımı, tebliğ zamanaşımı 
veya vergilendirme zamanaşımı da denmektedir. Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 
başlayarak beş yıl içinde tarh ve yükümlüye tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. 
Veraset ve intikal vergisinde zamanaşımının başlangıcı için vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihi değil, 
yükümlülüğün doğduğu tarih esas alınmıştır. Veraset ve intikal vergisi yükümlülüğü beyanname verildiği takdirde, 
verme tarihinde; beyannamede gösterilmeyen mallar ile beyanname verilmeyen durumlarda ise yükümlülük, 
intikal eden malların idarece tespit olunduğu tarihte başlamaktadır. 

Emlak vergisinde bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında tahakkuk zamanaşımı, bu bina 
ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının, idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar. 
Damga vergisinde tahakkuk zamanaşımı, damga vergisine tabi kâğıtların düzenlediği tarihi izleyen yıldan itibaren 
beş yıldır. Ancak Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tahakkuk 
zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde, sözü edilen 
evraka ait vergi alacağı yeniden doğar. 

Tasfiye hâline giren kurumların tasfiyesi birden fazla dönemde gerçekleştiğinde, butun dönemlere ait 
zamanaşımı, tasfiyenin sonuçlandığı yılı izleyen takvim yılından başlar ve beşinci yılın sonunda dolar. 
Şarta bağlı istisna ve muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere İlişkin 
zamanaşımı süresi, istisna ve muafiyet şartlarının ihlal edildiği tarihi takip eden takvim yılı 
başından başlar. . . 

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekepaj işleri de dahil) ve onarma işlerinde ışın bittiği 
yılı takip eden yıldan başlamaktadır. 
Zamanaşımının durması, durma anına kadar işlemiş olan sürenin geçerli olması ve durma sebebi ortadan 
kalktıktan sonra zamanaşımı süresinin kaldığı yerden işlemeye devam etmesi demektir. 
Tahakkuk zamanaşımını durduran iki sebep vardır. Bunlardan ilki vergi dairesinin matrah takdiri için takdir 
komisyonuna başvurmasıdır. Tahakkuk zamanaşımını durduran hallerden bir diğeri de mücbir sebeplerdir. Vergi 
Usul Kanunu'nu uyarınca mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya 
kadar süreler işlemez. Bu takdirde tahakkuk zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar. 
Zamanaşımının kesilmesi İse kanunda sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde, zaman süresinin o ana 
kadar işlemiş olan kısmının ortadan kalkması ve sürenin baştan itibaren yeniden işlemeye başlaması demektir. 
Vergi Usul Kanunu'nda tahakkuk zamanaşımının kesilmesi hali düzenlenmemiştir. 
 
Tahsil Zamanaşımı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'unda tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Vergiler ve 
kamu alacakları, vadesinin rastladığı takvim yılını İzleyen yılın başından itibaren 5 yıl geçmesine rağmen tahsil 
edilemezse zamanaşımına uğramaktadır. Tahsil zamanaşımı sadece vergiler için değil, vergi cezaları da dâhil her 
türlü kamu alacağı İçin geçerlidir. Tahsil zamanaşımına uğrayan kamu alacakları için cebri icra yetkileri 
kullanılamaz, ödeme emri gönderilemez. Yükümlü zamanaşımına uğramış vergi borçlarını rızası ile öderse 
ödeme kabul edilir. Tahsil zamanaşımı süresi vadenin rastladığı takvim yılını izleyen yılın başından itibaren 
işlemeye başlar. 
Tahsil zamanaşımını durduran haller şunlardır; 
Borçlunun yabancı bir ülkede bulunması, 
Borçlunun hileli (dolanlı) iflas etmesi, 
Borçlunun terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkân bulunmaması. 
Tahakkuk zamanaşımından farklı olarak kanunda sayılı bazı hallerde tahsil zamanaşımının kesilmesi 
mümkündür. Zamanaşımı süresinin kesilmesi durumunda, kesilmenin rastladığı takvim yılını İzleyen takvim yılı 
başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Kesilme anına kadar İşlemiş olan süreler dikkate 
alınmamaktadır. 
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Tahsil zamanaşımını kesen haller şunlardır; 
*Ödeme, 
*Haciz uygulanması, 
*Cebren tahsil ve takip işlemleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilâl, 
*Ödeme emri tebliği, 
*Mal bildihmi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, 
*Yukarıda belirlilen işlemlerden herhangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerine uygulanması 
veya bunlar tarafından yapılması, 
* ihtilaflı  kamu alacaklarında yargı mercilerince bozma kararı verilmesi, 
*Kamu alacağının teminata bağlanması, 
*Yargı mercilerince yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi, 
* İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun 
ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi, 
*Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına 
bağlanması. 
 
Ceza Kesme Zamanaşımı 

Vergi Usul Kanun’unda özel usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın başından İtibaren beş yıl, 
usulsüzlükte ise usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçtikten sonra vergi cezası 
kesilemez. Ceza kesme zamanaşımı vergi cezalarını sona erdiren bir nedendir. 
 
TERKİN 

Terkin, vergi borcunun silinmesidir. Terkin, vergi borcunu bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan 
kaldıran tek taraflı, sübjektif ve özel bir idari işlemdir. Borcun doğumunda önce yapılan terkin borcun doğmasına 
engel olmakta, tahakkuk etmesinden veya kesinleşmesinden sonra yapılan terkin ise doğmuş bir borcu sona 
erdirmektedir. Vergi borcunun tahakkuk aşamasında silinmesi Vergi Usul Kanunu’nda; tahsil aşamasında 
silinmesi ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir 
Terkinde karar verecek organ idare olmasına karşılık vergi affında yasama organının yetkilidir. Terkinin 
kapsamına vergi asıllarıyla birlikte vergi cezaları da girmektedir. Buna karşılık af, ilke olarak vergi cezalarını 
kapsar. Vergi hukukunda istisnai bir yol olan af, politik yönleri de olan olağanüstü bir araç niteliğindedir. Terkin ise 
bir yönüyle iyi bir vergi sisteminin gereklerinden olan vergi kaynağının korunması ilkesine dayanır. Kanunda 
öngörülen koşullar gerçekleştiğinde, idarenin vergi alacağını ve cezasını terkin edip etmeme konusunda takdir 
yetkisi yoktur. 
 
Doğal Afetler Nedeniyle Terkin 
 

Verginin terkinine sebep olan olaylar, genellikle yükümlünün iradesi dışında gerçekleşen ve büyük 
zararlar vererek ödeme gücünü önemli ölçüde yok eden olaylardır. Terkin, birtakım olaylar karşısında zor 
durumda kalan yükümlüleri korumak amacıyla düzenlenmiş bir kurumdur. Terkin konusu iki farklı kanunda 
düzenlenmiştir. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan düzenleme, Vergi Usul Kanunu’na 
tabi vergi, resim ve harçlar bakımından uygulanmaz, vergi dışındaki kamu alacakları ile gümrük vergileri 
bakımından hüküm ifade eder. 
Vergi Usul Kanunu'nda yer alan düzenlemeye göre; 
Doğal afetler nedeniyle varlıklarının en az üçte birini yitiren yükümlülerin, bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları 
ile ilgili vergi borçları ve vergi cezaları; ürünlerinin en az üçte birini yitiren yükümlülerin, afete uğrayan arazi için 
zararın gerçekleştiği hasat ve devşirme zamanına rastlayan yıla ilişkin olarak tahakkuk ettirilen arazi vergisi ve 
vergi cezaları Maliye Bakanlığınca zararla orantılı olmak üzere tamamen veya kısmen terkin edilebilmektedir. 
Terkin, sadece zarar gören gelir kaynakları ile ilgili olan vergilere uygulanabilmektedir. Mal varlığında meydana 
gelen zarar, gelir kaynaklarını kapsamadığı takdirde terkin uygulamasının yapılması mümkün değildir. 
Terkine konu olabilecek vergiler gelir, kurumlar ve emlak vergileridir. Vergi asıllarının yanı sıra, gecikme zammı ve 
gecikme faizi gibi feri atacaklar ile vergi cezaları da terkin edilebilecektir. Dolaylı vergiler doğal afet nedeniyle 
terkin edilemez. 
Yükümlülerin, terkinden yararlanabilmek için başvuruda bulunmaları gerekir. Doğal afet tarihinden önce tahsil 
edilmiş vergi ve cezalar için terkin yapılmaz. Terkin ancak doğal afetten sonra tahsil edilmiş ya da henüz tahsil 
edilmemiş vergi borçları ve cezaları hakkında uygulanmaktadır. Terkin edilecek vergi ve ceza miktarının 
belirlenmesinde “toplam hasar/ toplam malvarlığı" oranı esas alınmaktadır. 
Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen kamu alacakları için, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun’da da bir terkin düzenlemesi yapılmıştır. Buna göre doğal afetler nedeniyle varlıklarının en az üçte birini 
kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili kamu alacakları Bakanlar 
Kurulu kararıyla kısmen ya da tamamen terkin edilebilmektedir. Yükümlülerin terkinden yararlanabilmeleri için altı 
aylık başvuru süresi öngörülmüştür. 
 
Yargı Kararları Nedeniyle Terkin 

Yargı organlarının kararı vergi borcu ve cezasının kısmen ya da tamamen kaldırılması yönünde olduğu 
takdirde yapılan idari işlem geri alınacağından vergi borcu ve cezası o oranda sona ermektedir. Bu yolla verginin 
terkin edilebilmesi için, yargı organının verdiği karar kesinleşmiş olmalıdır. 
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Tahakkuktan Vazgeçme ve Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin 

Tahakkuktan vazgeçme, Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen bir kurumdur. Tahakkuktan vazgeçme, 
ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 2015 yılı için t, 23'yi 
aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde tahakkuklarından vazgeçilmesidir. 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'una göre, yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili 
için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kamu 
alacaklarında 110, diğer kamu alacaklarında t- 20’ye kadar kamu alacakları, kamu idarelerinde terkin yetkisini 
haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin edilebilmektedir. 
Tahakkuktan vazgeçmede, henüz ne tahakkuk eden, ne de tahsil edilen bir vergi söz konusudur. Terkinde ise 
tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bir vergi vardır. 
Adam Smith’in vergileme ilkesinden biri olan iktisadilik ilkesine göre, verginin yol açtığı tarh ve tahsil masraflarının 
olabildiğince düşük düzeyde kalması gerekir. 
 
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Nedeniyle Terkin 

Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla 
veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Vergi sorunlarının idari aşamada çözüm yollarından biri olan hata 
düzeltme ile vergilendirme işlemini tesis eden idare ile yükümlü arasındaki uyuşmazlık giderilmektedir. Vergi 
hatalarının yükümlü aleyhine olması durumunda vergi henüz tahakkuk etmemiş ise hatalı işlem düzeltilir. Eğer 
vergi tahakkuk etmiş ise vergiler terkin edilir. Vergi tahsil edilmiş ise bu durumda fazla alınan vergi yükümlüye bir 
yıl içinde yapacağı başvuru ile ret ve iade olunur. 
 
VERGİ AFLARI 
 
Af, cezanın ortadan kaldırılması veya daha hafif bir başka cezaya çevrilmesini sağlayan atıfet işlemlerindendir. 
Anayasa'ya göre TBMM’nin üye tam sayısının beşte üçü çoğunluğu ile karar vermek koşulu ile genel af ve özel af 
çıkarılabilir. Vergi adarının çıkartılması siyasi, ekonomik idari ve teknik nedenlere dayanmaktadır. 
 
Vergi Affı Hakkında Görüşler 

Vergi aflarını olumlu bulanların görüşlerine göre; af, değişim süreci içerisinde bulunan toplumlar- da, 
yönetim değişikliklerinin, devrimlerin, iç karışıklıkların yaşandığı dönemlerde, bunalımlı dönemleri atlatabilmek için 
bir iyileştirme görevi üstlenir. Afların vergi gelirinde hızlı bir artış oluşturma, yönetsel maliyetleri azaltma, 
yükümlülerin vergi uyumunu arttırma gibi faydaları bulunmaktadır. 
Vergi adarına karşı çıkılmasının en önemli nedeni ise affın adalet ve eşitlik ilkelerine ve rekabet eşitliğine ters 
düştüğü düşüncesidir. Af yasaları vergi yönetiminin otoritesine zarar verdiği gibi vergi denetiminin etkinliğini de 
azaitır. 
 
Vergi Affı Uygulamalarının Başarılı Olabilmesinin Temel Koşulları 
* Öncelikle vergi affı bir kereye özgü olmalıdır. (Her kuşakta yalnızca bir kez) 
* Vergi afları, vergi sistemini güçlendirici önlemlerle eş zamanlı yürütülmelidir. 
* Sağlanacak bağışıklıklar, affa katılımı teşvik edici düzeyde olmalıdır. 
* Af dönemi yeterli uzunlukta olmalıdır. 
* Affın tanıtılmasına ve halka ilişkilere önem verilmelidir. 
 
UZLAŞMA 
Uzlaşma: İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen ya da vergi incelemesi sonucu tarh edilmesi düşünülen vergiler 
ile bunlara bağlı vergi cezalarının tarh edilecek veya tahakkuk edilecek miktarları konusunda idare ile 
yükümlülerin anlaşmasıdır. 
 
ÖLÜM 
Ölüm, vergi cezalarını sona erdiren bir nedendir. Cezaların şahsiliği evrensel ilkesinin bir sonucu olarak ölüm ile 
birlikte cezalar son bulmaktadır. Bununla birlikte, ölenin vergi borçları mirası reddetmemiş yasal veya atanmış 
mirasçılarına geçmektedir. 
 
CEZALARDA İNDİRİM 
Cezalarda indirim kurumu vergi cezalarını kısmen sona erdiren bir neden olarak kabul edilmektedir, ikmalen, 
re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle indirimden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının belli sürelerde ödenmesi ve dava açılmaması şartıyla cezalarda önemli indirimler sağlamaktadır. 
Kesilen vergi ziyaı cezalarında ilk başvuruda cezanın yarısı, daha sonraki başvurularda ise üçte biri, genel ve özel 
usulsüzlüklerde ise kesilen cezanın üçte biri indirilmektedir. Böyle bir indirimden yararlanmak için yükümlü ya da 
vergi sorumlusunun ihbarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde vergi dairesine başvurması ve vadesinde 
yada teminat göstermek kaydıyla vadenin bitiminden itibaren üç ay içinde indirimli cezaları ödeyeceğini bildirmesi 
gereklidir. 
 
PIŞMANLIK VE ISLAH 
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Yükümlü vergi ziyaı kabahati işlemesine karşın, bu eylemiyle ilgili herhangi bir ihbar yapılmadan, idare 
tarafından konu ile ilgili inceleme başlatılmadan ya da konu takdir komisyonuna sevk edilmeden önce eyleminden 
duyduğu pişmanlık nedeniyle idareye başvurması halinde pişmanlık ve ıslah kuruntundan yararlanabilmektedir. 
Yükümlünün pişmanlık zammını da ödemesi gerekmektedir. Bu halde vergi idaresi yükümlünün hukuka aykırı 
eylemleri nedeniyle vergi ziyaı cezası kesmemektedir. 
 
İZAHA DAVET 

İzaha davet, mükelleften bilgi ve delil elde etmeyi sağlama işleviyle, idarenin bilgi toplama aracıdır. VUK 
sistematiğinde “Cezaların Ödenmesi ve Kalkması” bölümünde düzenlenmiş olan İzaha Davet müessesinin vergi 
cezaları üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır.  
Mükelleflerin izaha davet edilebilmeleri için   
• İzaha davet edilecek mükellef hakkında izaha davet konusuyla ilgili, vergi incelemesine başlanılmamış veya 
takdir komisyonuna sevk işleminin yapılmamış olması, 
• İzaha davet konusuyla ilgili mükellef hakkında ihbarda bulunulmamış olması,  
•Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak kullanılmış olabilecek belge tutarının; her bir belge itibarıyla 
50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması,  
• Yetkili komisyonca ön tespit yapılmış olması,  
• Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği konulardan birisi olması gerekmektedir. 
Mükellefin izahı ve buna bağlı olarak vergi ziyaı olmadığı vergi idaresi tarafından kabul edilir ise ön tespit ile ilgili 
olarak mükellef hakkında herhangi bir işlem yapılmaz, inceleme yada takdir komisyonuna sevk edilmez. 
Mükellefin izahı vergi idaresi tarafından kabul edilmez ise, izahta bulunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde 
mükellef zamanında vermediği beyannameleri vererek veya eksik, yanlış şekilde verdiği beyannamelerinin 
eksikliğini gidererek, yanlışlıkları düzelterek vererek vergisini ödeyecektir.   
 
YANILMA 

Vergi Usul Kanunu’na göre yetkili makamların yükümlünün kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş 
olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde, yükümlüye vergi cezası 
uygulanmayacak ve gecikme faizi de hesaplanmayacaktır. 
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