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ÖNSÖZ
Vergi hukuku kurallarına aykırılıklar, bir taraftan devlet gelirlerini olumsuz etkilerken diğer
taraftan toplum düzenini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden her toplumda vergi
hukukuna aykırılıklar, çeşitli şekillerde yaptırımlara bağlanmıştır.
Bu çalışmada, vergi suçlarının devlet gelirleri kısmıyla ilişkili olmak üzere Türk vergi
hukukunda yer alan vergiler için öngörülen kabahat ve suçlar ile bunlara uygulanacak cezalara
yer verilmiştir. Okuyuculara faydalı olması temenni edilmektedir.
Son olarak bu çalışmanın önemli bir kısmı Aydın Cengiz ve Ömer Kılıç’tan izin alınarak,
hazırlamış olukları “Naylon Fatura Suçları” adlı kitaplarından alınmıştır1. Kendilerine çok
teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Habib Yıldız

1

Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
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KISALTMALAR
AATUHK

: Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun

CD

: Ceza Dairesi

Dn

: Danıştay

DİBK

: Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu

GİB

: Gelir İdaresi Başkanlığı

RG

: Resmi Gazete

TCK

: Türk Ceza Kanunu

TTK

: Türk Ticaret Kanunu

VUK

: Vergi Usul Kanunu

YCGK

: Yargıtay Ceza Genel Kurulu
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YAZAR NOTU
Bu çalışmada maliye bölümü ders programında yer alan “vergi ceza hukuku” derslerinin kaynak
ihtiyacı karşılanması amaçlanmaktadır. Bu yüzden mesleki sınavlarda ve uygulamada
okuyuculara yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada özellikle vergi ceza hukukunun
uygulamada öne çıkan konuları ele alınmaktadır. Örnekler ve sorular ile de konuların daha iyi
anlaşılması amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Habib Yıldız
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BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ SUÇU KAVRAMI VE MAHİYETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi suçu kavramı ve mahiyeti ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle vergi
suçunun konusu, unsurları ele alınacaktır. Daha sonra vergi ceza hukukunda önemi bir konu
olan vergi ehliyeti ve ceza ehliyeti konusu izah edilecektir. Son olarak vergi ceza hukukuna
hekim olan ilkeler üzerinde durulacaktır.

11

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi suçunun oluşabilmesi tüm unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekli midir?
Vergi ehliyeti ile ceza ehliyeti aynı şey midir? Farklı şey midir?

12

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Vergi

suçuna ilişkin

temel kavramlar

Vergi ehliyeti ve ceza
ehliyeti

Vergi ceza hukukunda ileride
kullanılacak olan kavramları
öğrenir.
Her iki kavram arasındaki
benzerlik ve farklılıklar
öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kavramların teorik boyutları
ve unsurları ele alındıktan
sonra uygulamada karşılaşılan
durumlar ortaya konularaktır.
Kavramların teorik boyutları
ve unsurları ele alındıktan
sonra uygulamada karşılaşılan
durumlar ortaya konularaktır.
Kavramların teorik boyutları

Vergi ceza hukukuna Genel kabul görmüş vergi ceza

ve unsurları ele alındıktan

ilişkin ilkeler

sonra uygulamada karşılaşılan

hukuku ilkeleri ele alınır.

durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kavramlar


Vergi suçu



Vergi suçunun unsurları



Vergi ehliyeti



Ceza ehliyeti



Ceza hukukunun temel ilkeleri



Sahte fatura



Vergi Kaçakçılığı
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BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ SUÇU KAVRAMI VE MAHİYETİ2
1.1. VERGİ SUÇU KAVRAMI VE MAHİYETİ
1.1. 1. Tanım
Vergi, kamusal ihtiyaçların karşılanması amacıyla birey ile devlet arasında kamusal borç
ilişkisi kurulmasına sebep olan parasal edimdir3. Vergi ödemek gelişmiş toplumlarda uygulanan
hem sosyal bir norm hem de önemli bir hukuk kuralıdır. Bu kuralın toplum tarafından
desteklenmesi ve vergi ödememek için yasa dışı yollara başvuranlara çeşitli yaptırımların
uygulanması, hukuk sisteminin iyi işlemesi ile mümkün bulunmaktadır4. Vergi suçları vergi
kavramı ile birlikte doğmuş olup, devletin vergilendirme yetkisi 5 ve cezalandırma yetkisinin
kullanılması6 ile ilişki içerisindedir. Çünkü devlet vergilendirme de dâhil otoritesini suç ve ceza
siyaseti ile kuracaktır7.
Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma
konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücüdür. Vergilendirme yetkisi çağdaş demokrasilerde
anayasaya dayanmaktadır. Türk Hukukunda devletin vergilendirme yetkisi, Anayasanın 73.
maddesinde yer alan kamu giderlerinin karşılanması, yasallık, mali güç, genellik, eşitlik, vergi
yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkeleri ile birlikte anayasanın genelinden ve bazı özel
hükümlerinden çıkarılan hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi ve hukuki güvenlik ilkesi gibi
birtakım ilkelerle sınırlandırılmıştır. Vergi, Anayasanın öngördüğü bu ilkeleri gözetecek
şekilde kanunla konulmalıdır.
Ceza; yasalarda suç olarak sayılan fiillere uygulanan, bu fiilleri işleyenin topluma ve bu
fiillerden zarar görenlere karşı sorumluluğunu tespit eden ve nihayet sorumluluk derecesi ile
orantılı, adil ve caydırıcı bir yaptırımdır. Ceza, herkes tarafından suçluya uygulanabilecek bir
zarar veya kötülük olmayıp devlet tarafından verilen bir zarar veya kötülükten ibaret
olmaktadır. Cezanın özelliği kamusal bir yaptırım olmasında gizlidir. Cezanın kamusal bir
yaptırım olma özelliği, onu özel hukuk alanında yer alan cezalardan ayırmaya müsaittir. Ancak
cezayı devlet çoğu kere ceza hukuku alanı dışında kamu hukuku alanlarında da, özellikle idare
hukuku, disiplin hukuku, genel anlamda polis hukuku, vergi hukuku vs. cezalara başvurduğu

Aydın Cengiz ve Ömer Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
Selim KANETİ, Vergi Hukuku, İstanbul, 1989, s.4.
4
Ali PARLAR, Güleç DEMİREL, Adlî ve İdari Vergi Suçları, Adil Basın Yayın Dağıtım, Ankara, 2002, s.19.
5
Nami ÇAĞAN, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1982, s.3.); Şehnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa ve Vergi
Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s. 149-150.)
6
Zeki HAFIZOĞULLARI, Ceza Normu, U-SA Yayıncılık, Ankara, 1996, s.208.)
7
Sahir ERMAN, Vergi Suçları, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi, İstanbul, 1988, s.3.
2
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için kamu hukuku alanında yer alan cezalardan ayırmaya müsait bulunmamaktadır. Cezaların
özelliği kamusal nitelikte bir zarar veya kötülükten ibaret kamusal bir müeyyide olmasıdır
Kamu harcamalarını istikrarlı bir biçimde finanse etmek için anayasal devletlerin kullanması
gereken vergilendirme yetkisi ile, vergi düzenini ihlâl edenlere uygulanacak olan yaptırım ve
ceza normlarını belirleyen cezalandırma yetkisi kesişmekte olmasına rağmen; doktrin, içtihat
ve pozitif hukuk açısından vergilendirme ve cezalandırma yetkisi ayrışmaktadır8. Suçun
tanımlanması, suçun hayata geçirilmesi, suçlunun amacının belirlenmesi ve benzer diğer suç ve
kabahatlerden ayrılması yönünden vergi suçlarının klasik anlamda cezalandırma yetkisi ile
analiz edilebilmesi için öncelikle cezalandırma yetkisi ile vergilendirme yetkisinin farklı iki
yetki olduğunu kabul etmek gerekmektedir9.
Devlet vergilendirme yetkisini kullanırken toplumsal düzenin bir parçası olan vergi ilişkisinin
düzenlenmesi için bazı kurallar öngörmektedir. Devletin öngördüğü bu kurallara göre vergi
mükellefleri10 bazı davranışları yapmak, bazılarını ise yapmamak zorundadır11.
Doktrinde ise vergi suçunun tanımı, suçun tanımı kadar değişik şekillerde yapılmıştır. Vergi
suçlarını devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik suçlar şeklinde tanımlayanlar olduğu gibi,
devlet veya kamu yönetimine ait gelir kaynaklarına zarar veren veya vermesi mümkün eylemler
olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır. Vergi uygulayıcılarına göre vergi suçu vergi
kanunlarının talep ettiği görev ve ödev hükümlerine, yükümlüler ve sorumlular tarafından
cezayı gerektirecek şekilde aykırı hareket edilmesidir12. Vergi suçu en genel tanımıyla vergi
kanunlarında tanımı yapılan hareketlere aykırı davranarak bu hükümlerin ihlâl edilmesidir13.
Vergi suçu, vergi ödevli ve sorumluları ile bunlarla hukuksal ilişkide bulunan üçüncü kişilerin
vergi kanunlarında tanımı yapılan davranış biçimiyle bu kanunların hükümlerini ihlâl
etmeleridir14. Bir başka tanıma göre vergi suçu; vergi mükellefleri, vergi sorumluları ve vergi
idaresi ile bunların dışında olup ancak vergi suçu sayılan fiil ile ilişkisinin varlığı tespit edilen
üçüncü kişilerin, VUK ile diğer vergi kanunlarında belirtilen ödev ve görev hükümlerine cezayı
gerektirecek bir şekilde aykırı hareket etmeleridir15.

Çağdaş anayasal sistemlerin egemen olduğu ülkelerde vergilendirme yetkisi ile cezalandırma yetkisinin anayasal ilkelere bağlanmış olmasının
bireylere sağlamış olduğu güvenceler de ayrışmaktadır. Vergilendirme yetkisi vergi adaleti ve vergi tahsilatını sağlama gibi amaçlar için
kullanılırken, cezalandırma yetkisi ise bireysel hakları anayasal ilkeler çerçevesinde toplum lehine sınırlandırmaktadır. (GEREK, AYDIN,
a.g.e., s. 149-150.)
9
İbrahim Nihat BAYAR, Vergi Kaçakçılığı (Suç Teorisi-Ceza Teorisi ve Muhkeme Hukuku Açısından Bir İnceleme), Yayınlanmamış Doktora
Tezi, AÜSBE, Ankara, 2010, s.30-31.
10
213 Sayılı VUK’un 8/1. maddesine göre, vergi mükellefi(yükümlüsü); “Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek
veya tüzel kişi”dir. Bir başka tanıma göre Vergi Mükellefi (Vergi Borçlusu) belirli bir miktarda vergiyi kamu alacaklısına ödemek durumunda
olan gerçek veya tüzel kişidir.(Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Ankara 2003, s.71.)
11
Sadık KIRBAS, Vergi Hukuku Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar, Ankara, 2002, s.173.
12
KIRBAŞ, a.g.e., s.141.
13
ŞENYÜZ, a.g.e., s.382.
14
Turgut CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, Süryay Sürekli Yayınlar A.Ş., İstanbul, 2004, s.17.
15
Ahmet Burçin YERELİ, “Adlî Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları”, Vergi Dünyası, Sayı: 237, Mayıs 2001, s. 113.
8
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Suçun unsurları dikkate alınarak yapılan tanıma göre vergi suçu; sorumluluğu olan vergi
yükümlüsü veya sorumlusu ya da vergilendirme işlerinde görevliler tarafından vergi
yasalarında gösterilen maddi veya biçimsel yükümlülük ve zorunluluklara aykırı olarak işlenen,
devleti vergi kaybına uğratan ya da kamu düzenini bozan, kanundaki suç tanımına uygun
nitelikte ve cezayı gerektiren fiillerdir16. Bu tanıma göre vergi suçları sadece vergi mükellefleri
ve sorumluları tarafından değil, vergi idaresi veya diğer kamu görevlileri tarafından da
işlenebilmektedir17. Aşağıdaki bölümde inceleneceği üzere, vergi suç ve cezalarına ilişkin
düzenlemelerin amacı, hukuka aykırı fiille ihlâl edilen hukuki menfaatleri koruma altına
almaktır. Bu menfaatlerden ilki “hazine yararı”, ikincisi ise “kamu otoritesi”dir. Dolayısıyla
bazı vergi suçları, vergi ile ilgili ödevlerin eksik olarak yerine getirilmesi nedeniyle ortaya çıkan
hazine kaybını önlemek ve bunun ötesinde doğmuş olan “gelir kaybı”nı telafi etmenin ötesinde
bir amaç taşırken; bazı vergi suçları da kamu düzenini bozulmasını önlemeyi ve bozulmuş kamu
düzenini tesis etmeyi amaçlamaktadır18.
Vergi suçu ile ilgili 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK)’nun 331. maddesinde “vergi
kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları ve diğer cezalar
ile cezalandırılırlar.” düzenlemesi ile doğrudan değil, dolaylı ve kapalı bir tanımlama
yapılması yoluna gidilmiştir19. 5432 Sayılı VUK’un gerekçesinde ise vergi suçu “Vergi
kanunlarının koyduğu vazife ve mecburiyetlerin mükellefler tarafından cezayı icab ettirecek
şekilde yerine getirilmemesi” şeklinde tanımlanmıştır20. VUK’un “Ceza Hükümleri” başlıklı
dördüncü kitabı vergi suçlarını da kapsama almaktadır. Kanunun dördüncü kitabının birinci
kısmında idârî vergi ihlâlleri ve vergi suçları genel esaslar yönünden düzenlenmişken, vergi
cezaları başlıklı ikinci kısımda vergi ziyaı ve usûlsüzlük kabahatleri düzenlenmiştir. “Suçlar ve
Cezaları” başlıklı üçüncü bölüm de ise vergi suçları yer almakta olup, devamında “Vergi
Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi Ve Kalkması” başlıklı kısım gelmektedir. TCK’ya göre özel bir
kanun olma vasfı taşıyan VUK, özel vergi kanunları karşısında genel kanun olma vasfı
taşımaktadır. Çünkü VUK’un vergilendirmeye ilişkin hükümlerinden farklı bir düzenleme
içeren özel vergi kanunun her zaman uygulama önceliği olacaktır. Vergi suç ve cezalarına ait
kuralların genel ceza kanunu olan Türk Ceza Kanunu(TCK)’ndan farklı bir biçimde özel
kanunlar ile düzenlenmiş olması, bu fiillerin suç olma niteliğini engellemez. TCK’nın 5.
maddesine göre özel kanunlarda hüküm bulunmayan durumlarda genel kanun hükümleri tatbik

Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Vergi Ceza Hukuku, Afyonkarahisar, Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları, 2006, s. 78.
Uğur YİĞİT, VUK’ta Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, Beta
Yayıncılık, İstanbul, Mart 2004, s.40.
18
ŞENYÜZ, a.g.e., s. 15-16.
19
YİĞİT, a.g.e., s.39.
20
4/1/1961Tarih ve 5432 Sayılı VUK’un gerekçesi IV /3 bölümü.
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edilecektir. VUK, dördüncü kitabında yer alan ceza hükümleri nedeniyle özel bir ceza
kanunudur. Bu haliyle Ceza Hukuku’nun tamamlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır. Vergi
suçları açısından TCK’nın özel ceza kanununa aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. Özel
ceza kanununda hüküm bulunması durumunda TCK’nın genel hükümleri uygulanmayacaktır.21
Ayrıca VUK, TCK karşısında özel bir kanun olduğu gibi ceza yargılaması hukukuna ait
hükümler de ihtiva etmektedir.22

1.1.2. Vergi Suçlarının Hukuki Konusu
Vergi suçları ile korunması amaçlanan menfaat; devletin vergi gelirlerinden mahrum kalmasına
yol açabilecek eylemlere başlangıç aşamasında engel olunmasıdır. Bir başka deyişle korunmaya
çalışılan menfaat; devletin ekonomik düzeninin bir bölümünü oluşturduğu kamu düzenin
bozulmaması, soyut ekonomik yararlarının zarar görmemesidir23. ERMAN’a göre vergi
cezalarının amacı kamu gelirlerinin korunmasıdır ve esasa ilişkin olarak vergi suçlarını diğer
suçlardan ayıran herhangi bir fark mevcut değildir24. ÖNCEL, KUMRULU ve ÇAĞAN’a göre
vergi suçları devlet hazinesine karşı işlenen ekonomik suçlardır, bu nedenle ihlâl edilen menfaat
esas olarak hazine menfaatidir25. EDİZDOĞAN, TAŞ ve ÇELİKKAYA’nın görüşüne göre
vergi suçları ile amaçlanan hem hazinenin gelir kaybına engel olmak hem de kamu hizmetlerini
istikrarlı bir biçimde finanse etmektir26.
Doktrinde vergi suçlarının vergi hukuku ve ceza hukuku ile ilişkili olduğu ifade edilmekte olup,
vergi ceza hukuku olarak isimlendirilmesi yönünde bir yaklaşım ortaya çıkmıştır.27 Vergi
suçları ile ilgili yaklaşım farklılıklarının bağımsız bir “vergi ceza hukuku” disiplinini gerektirip
gerektirmediği doktrinde en fazla tartışılan hususlardan biridir.

Vergi ceza hukukunun

bağımsız bir disiplin olduğu görüşünü savunanlara göre; vergi ceza hukuku vergi kabahat ve
suçlarının kendine özgü yapısının etkisiyle vergi hukukunun bir alt dalı olarak ortaya
çıkmıştır28. BAYRAKLI’ya göre, vergi ceza hukuku devletle yükümlüler arasındaki vergi
ilişkisi nedeniyle doğan, devleti vergi kaybına uğratan vergi ziyaı ve usûlsüzlük suçları veya
kamu düzenini bozan (hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren) suçları ve bunlara uygulanacak
cezaları gösteren kurallar bütünüdür29.

Süheyl DONAY, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Yayınevi, İstanbul, 2008, s.38-39.
BAYAR, a.g.e. , s.102.
23
DONAY, a.g.e.., s.12.
24
ERMAN, a.g.e., s.2.
25
Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2008, s.209.
26
Nihat EDİZDOĞAN, Metin TAŞ, Ali ÇELİKKAYA, Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, Bursa, Ekin Basın Yayın,2007, s.7.
27
Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Vergi Kabahatleri ve Suçları, Ekin Yayınları, Bursa, 2011, s.14-15.
28
ŞENYÜZ, a.g.e., s.15.
29
BAYRAKLI, a.g.e., s.8.
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Yukarıda açıklanan görüşün aksini savunanlara göre bağımsız vergi ceza hukukunu savunmak
doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü genel ceza hukuku-özel ceza hukuku ayrımı yeterli ve
geçerlidir. Vergi suç ve cezalarını özel ceza hukuku içerisinde kabul etmek gerekir. Genel ceza
hukuku suçlar ve yaptırımlara ait ortak düzenlemeleri ihtiva ederken, özel ceza hukuku ise suç
tiplerinin tanım ve yaptırımlarını ortaya koymaktadır. Bu yönden özel ceza hukuku, genel ceza
hukukundan sapma gösteren durumlar yönünden oluşabilecek sorunları da çözebilecektir30.
Özel ceza hukukunda her suç tipine ait farklı durumlar, o suçu düzenleyen kısımda özel hüküm
olarak yer almakta olduğu için, bağımsız ve özel bir vergi ceza hukukundan bahsetmek doğru
olmayacaktır. DONAY’a göre vergi ceza hukuku kavramını kullanmak doğru bir yaklaşım
olmadığı gibi, vergi hukukunda bazı suçlara yer verilmiş olması, bağımsız bir vergi ceza
hukuku disiplinini oluşturmamaktadır. Basın suçları veya ticari suçlar nasıl ayrı birer disiplinin
varlığını gerekli kılmıyorsa, vergi suçlarının da varlığı ayrı bir disiplini gerekli kılmayacaktır31.
Çünkü ceza sisteminin suç olarak kabul ettiği davranışların, aynı zamanda başka hukuk
disiplinleri tarafından da düzenlenmiş olması, ceza hukuku bakımından yapılacak tahlilleri
değiştirmeyecektir. Aksi takdirde ceza hukukunun toplum ve birey lehine sağladığı güvenceler
tartışma konusu haline gelebilecektir. Vergi suçlarının TCK’dan ayrı bir kanunda düzenlenmiş
olması dahi bu tespiti değiştirmeyecektir, zira ayrı bir kanunda düzenlenen suç tiplerinin de
ceza özel hukukuna dair olduğu kabul edilmektedir. Gerçekte ceza, sadece suç olan bir eylemin
sonucu olarak yaptırımı oluşturduğu için, bu yaptırımın öngörüldüğü vergi hukuku alanındaki
ve ceza yargılaması sonucu tespit edilen ihlâlleri vergi suçu olarak kabul etmek gerekir.
DONAY’a göre eylemin yaptırımını analiz ederek ayrıma gitmek en doğru yoldur.32 Bir eylem
eğer suç olarak nitelendirilmiş ise, bu tür eylem hangi yasada olursa olsun, açıkça aksine bir
yasal düzenleme olmadığı sürece, bu konuda öncelikle tatbik edilecek kuralları ceza hukukunda
aramak gerekir33.
Vergi suçlarının ceza hukukunun özel kısmı ile analiz edilmesi, suçların sınıflandırılması için
kullanılan ölçütlere başvurulmasının gerekli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan ceza
hukukunda suçların tasnifi için kullanılan “korunmaya çalışılan menfaat(suçun hukuki
konusu)” ölçütü vergi suçlarının sınıflandırılmasında da kullanılmalıdır. Doktrinde vergi
suçlarının koruduğu menfaatin “hazine yararı”, “vergisel kamu düzeni”, “ekonomik kamu
düzeni” vs. kavramlarla ifade edilmesi her bir vergi suçu farklı bir menfaati koruduğu için eksik
bir yaklaşım tarzıdır. Sahte belge düzenleme ve kullanma davranışları ile ilgili suç teşkil eden
Zeki HAFIZOĞULLARI, Devrim GÜNGÖR, “Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi”, TBB Dergisi, S.69, 2007, s.21-22.
DONAY, a.g.e., s.38-39.
32
DONAY, a.g.e., s.40.
33
DONAY, a.g.e., s.2.
30
31
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fiiller öncelikle kamu güvenini tehlikeye sokacaktır. Devletin ve kişilerin belgelerin gerçek
olması konusunda güveninin korunması özellikle bu suçların önlenmesi açısından son derece
önemlidir. Çünkü devletin ve kişilerin vergisel belgelere duyduğu güven, esas olarak
belgelendirilen alış-veriş ve bu alış-veriş işlemini yapanlara duyduğu güveni yansıtmaktadır34.
Kamu güvenin sarsılmaya başlaması durumunda bireylerin kendi aralarında ve devletle
kurdukları ilişkiler sağlıklı bir şekilde yürümeyebilecektir. Yapılan her ekonomik işlem
sonucunda, aldığı faturanın, diğer belgelerin, çek ve senetlerin gerçek olup olmadığını test
etmek zorunda kalan birey için kamu güveni yara alacağı gibi, bu ilişkinin diğer tarafında yer
alanlar içinde kamu güvenin sarsılması anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında
çalışmanın konusunu oluşturan VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri
ile işlenen kaçakçılık suçlarının, TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçlarında olduğu gibi
kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar arasında kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü vergi
kaçakçılığı suçunun maddi konusunu oluşturan defter, kayıt ve belgelerin doğru olduğu toplum
ve devlet tarafından kabul edilmiştir.
Ayrıca vergi suçlarının ekonomik suç olma niteliği ile ilgili yapılan tartışmalar doktrinde
üzerinde durulan önemli bir konudur35. TCK’nın özel kısmında da ekonomik suçlar olarak
tasnif edilen bir suç tipi bulunmamaktadır. Bu nedenle ceza hukuku açısından ekonomik suç
kavramının tartışılmaya değer bir tarafı yoktur36. Vergi suçlarını ekonomik suç olarak niteleyen
yaklaşımlar kademeli yaklaşımı savunmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre ağır nitelikli büyük
zarara yol açan fiiller suç sayılmalı, diğerleri idârî müeyyidelerle karşılanmalıdır. Fiilin verdiği
zararın tutarına göre bir ayrım ve kademelendirme yapılmalı, belli bir tutarın altında kalan
zarara yol açan fiiller para cezası ile karşılanmalı, hapis cezasına dönüşmemesi sağlanmalıdır37.
DONAY’a göre, VUK’ta yer alan suçların ekonomik suçlar kategorisine girdiğinde kuşku
yoktur, ancak bu değerlendirmeler yapılırken de hukuk tekniğinden uzaklaşılmamalıdır38.
Yukarıda açıklanan nedenlerle vergi suçları ceza özel hukuku normu olarak değerlendirilmeli,
bu değerlendirme yapılırken TCK’nın özel kısmını oluşturan ikinci kitabının dördüncü kısmı
dikkate alınmalıdır. TCK’nın özel kısmında düzenlenen resmi belgede sahtecilik ve özel
belgede sahtecilik suçlarının özellikle vergi kaçakçılığı suçu ile ortak noktaları
bulunmaktadır39. Bu maddelerin lafzından her iki suç tipini düzenleyen maddelerin korumayı
34

BAYAR, a.g.e.,s.233-234.
Buket KÖKSAL, Ekonomik Suç Tartışmaları Işığında Türk Hukukunda Vergi Suçları, Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2010, s.66-67.)
36
İzzet ÖZGENÇ, “Yeni TCK’daki Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, TOBB Yayın
No:2005/25, Ankara 2005, s.65.
37
Hakan ÜZELTÜRK, “ Ekonomik Suçlar ve Vergiler”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, TOBB Yayın No:2005/25, Ankara 2005, s.208209.
38
DONAY, a.g.e., s.40.
39
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amaçladığı menfaat ve vergi kaçakçılığı suçu ile korunması amaçlanan menfaatin aynı olduğu
görülmektedir. TCK’da yer alan resmi belge olarak tanımlı evrakı düzenlemek, bozmak, yok
etmek veya gizlemek VUK’un 359. maddesindeki tanımlı seçimlik hareketler ile paralellik
içermektedir. Yine TCK’da düzenlenen özel evrakı aldatıcı bir şekilde düzenlemek veya
kullanmak fiilleri de VUK’un 359.maddesi ile örtüşmektedir. Buradan hareketle sahte belge
kullanma ve düzenleme fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçlarına ilişkin normların, belgede
sahtecilik suçları karşısında özel norm niteliğinde olduğunu kabul etmek mümkündür40.

1.1.3. Vergi Suçunun Unsurları
Vergi suçu, bir suç olması nedeniyle bu kavramı irdelemek ve suçun oluşumunu kavramak için
hukuka aykırı fiili, ceza hukukunun genel prensipleri çerçevesinde incelemek gereklidir41.
Vergi suçu, ayrıntılı ve sistematik olarak incelenmek amacıyla suçun genel unsurları dikkate
alınarak42 yasallık unsuru, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsuru olmak üzere
dörde ayrılarak incelenecektir.

1.1.3.1. Yasallık Unsuru
Yasallık unsuru; bir eylemin suç olarak nitelendirilebilmesi için bu eylemin ceza tehdidini
öngören kanundaki açık tanıma uygun olması gerekir. Bu unsur sağlanamadığı zaman yasal
uygunluk bulunmadığı için suçun yasallık unsurundan söz edilemez ve gerek yapılan hareket
gerekse meydana getirilen sonuç suç olarak tanımlanamaz43. Bu unsur tipiklik olarak
isimlendirilmektedir. Tipiklik ile “kanunsuz suç olmaz” ilkesi birbiriyle ilgili kavramlardır.
Ancak “kanunsuz suç olmaz” ilkesi kanunun suçtan önce mevcut olması anlamına gelirken,
tipiklik bir fiilin suç sayılması için aranan koşulları ifade etmektedir.

1.1.3.2. Maddi Unsur
Vergi suçunun maddi unsurunu vergi kanunları oluşturmaktadır. Hangi fiillerin vergi suçu
sayıldığı, vergi kanunlarında yer alır ve kanunun yap dediği fiillerin yapılmaması veya kanunun
yapma dediği fiillerin yapılması şeklinde ortaya çıkarlar44. Kanunda tanımlanmadıkça hiç bir
YİĞİT, a.g.e., s.51.
ERMAN, Vergi Suçları, s.10.
42
Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku, Ankara 2005, s.105.) Çalışmada bu tartışmaya girmek yerine vergi suçunu ve özellikle vergi kaçakçılığı
suçunu ayrıntılı ve sistematik olarak incelemek amacıyla yasallık unsuru, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsuru olmak üzere
dörtlü sınıflandırma esas alınmıştır.
43
YİĞİT, a.g.e., s.42.
44
CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.15.
40
41
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vergi işlem ve eylemi vergi suçu sayılmaz ve vergi suçlarının ceza kanunlarından başka
kanunlarda da gösterilmesi, bunların suç yapısını ortadan kaldırmaz45. Vergi suçunun maddi
unsurunun gerçekleşmiş sayılabilmesi için, hükmü ihlâl edilen kanunun bir vergi kanunu olması
ve ihlâlin hukuk düzeninde bir sonuç doğurması gerekir46.
Vergi suçunun maddi unsuru hareket, sonuç ve nedensellik bağı olmak üzere aşağıda üç alt
başlık altında incelenecektir.

1. 1.3.2.1. Hareket
Vergi kanunlarına aykırı hareket; vergi kanunlarının vergi yükümlü ve sorumluları ile bu
kişilerle hukuksal ilişki içerisinde olan üçüncü kişiler için getirdikleri yapma, yapmama,
bildirme, verme, alma gibi yükümlülükleri düzenleyen hükümlerine aykırı yapılan davranış ve
eylemler47 şeklinde ortaya çıkar. Vergi suçları hareket, sonuç ve nedensellik bağı açısından
diğer suçlardan farklılık göstermektedir. Vergi suçları olarak adlandırılan kaçakçılık suçlarının
çoğunluğu serbest hareketlidir. Örneğin, defter veya belgeleri gizleme ve yok etmenin şekilleri
önemli değildir, hareket açısından kaçakçılık suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Vergi
suçlarından kaçakçılık fiilleri içerisinde yer alan defter ve belgeleri yırtmak, gizlemek ve tahrif
etmek gibi fiiller “yapma” fiilleridir. Vergi beyannamesini yasal süresi içerisinde vermemek
fiili gibi fiiller ise “yapmama” fiilleridir.

1.1.3.2.2. Sonuç
Vergi suçları açısından dış âlemde sonuç ile ortaya çıkan değişiklik vergi kaybıdır. Bazı vergi
suçları açısından ise bu sonuç vergi kaybı doğma tehlikesi veya kamu düzeninin bozulması
şeklinde tanımlanmıştır. Kaçakçılık suçu vergi kaybı doğma tehlikesi taşıyan ve kamu düzenini
bozucu sonuç doğuran suçlardandır48.

1. 1.3.2.3. Nedensellik Bağı
ERGİNAY, a.g.e., s.18.
YİĞİT,a.g.e., s.43.
47
CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.17.
48
YİĞİT, a.g.e., s.43.
45
46
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Vergi suçunun işlenmesi ile dış dünyada bir değişikliğin bir kimseye yüklenebilmesi için o
kişinin hukuka aykırı hareketinin bulunması gerekir. Hareket ile sonuç arasındaki nedensellik
bağının kurulması gereklidir. Bu bağ bazen kolaylıkla kurulabilirken bazen çok karmaşık
hukuksal analizler yapılmasını gerektirmektedir49. Şâyet sonuç ile hareket arasında bir ilişki
kurulamıyorsa, yükümlü sorumlu tutulamayacaktır.

1.1.3.3. Hukuka Aykırılık
Vergi suçu olarak nitelendirilebilecek bir fiilin cezalandırılabilmesi için bütünüyle hukuka
aykırı olması gerekmektedir. Bir fiilin hukuka aykırı kabul edilebilmesi için fiilin kanûni tipe
uygun ve hukuka aykırı olması gerekir50. Hukuka aykırılık yönünden vergi suçları diğer
suçlardan farklı bir özellik göstermemektedir.

1.1.3.4. Manevi Unsur
Diğer suçlarda olduğu gibi vergi suçlarında da, manevi unsur kasıt unsurudur. Niyet, amaç ve
plan unsurlarını taşıyan bir eylemde kasıt unsuru mevcuttur51. Vergi cezalarında ise manevi
unsur her zaman ayrıca dikkate alınmamış, maddi unsurun bulunması durumunda manevi
unsurunda mevcut olduğu kabul edilmiştir52. VUK’ta öngörülen bir kısım kabahat tipleri için
yasaya aykırı eylem, vergi suçunun doğması için yeterli olup eylem sahibinin iradesi kabahatin
doğumunda etki yapamaz53. Örneğin idârî vergi cezalarında yasaya aykırı eylemin yapılmış
olması, vergi kabahatinin doğumuna neden olur. Usûlsüzlük fiillerinde kasıt unsurunun
aranmasına gerek bulunmadan yasalarla belirlenen şekil şartlarına uyulmaması kabahatin
oluşması için yeterlidir. Vergi dairesinin ceza kesebilmesi için kusurlu iradenin varlığını ispat
etmesi gerekmemekte, kabahatin oluşumu için yasada sayılan hukuka aykırı eylemin yapılmış
olması yeterli olmaktadır54.
Hukuka aykırı fiil, kusurlu iradenin bir göstergesi değildir. Öncelikle iradeyi araştırıp, bundan
sonra fiili nitelendirmek gerekir. Şâyet sanık kasıtlı davranmadığını kanıtlayabiliyor ve yargı
organı da hukuken sanığı haklı görüyor ise, kast unsuru gerçekleşmediği için suç

Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Vergi Kabahatleri ve Suçları, Ekin Yayınları, Bursa, 2011, s.353.
Kayıhan İÇEL, A. Hakan EVİK, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayın Dağıtım, İstanbul, 2007, s.83.
51
Zihni KARTAL, “İdari Vergi Cezalarına Yargı Organlarının Yaklaşımı”, Vergi Dünyası, Sayı 207,Kasım1998, s.124.
52
KARTAL, a.g.m., s.124.
53
CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.18.
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CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.9.
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oluşmayacaktır55. Hürriyeti bağlayıcı cezalarda kasıt unsuru aranmakta olduğu gibi, vergi ziyaı
da bulunması halinde vergi ziyaına neden olunan tutarın üç katı para cezası kesilmektedir.
Kusurluluk; hukuka aykırı bir eylemin bilerek ve istenerek işlenmesidir. TCK’ya göre kast ve
taksir tanımlanmıştır. Bilme, isteme, öngörülme ve özensiz davranışlar olmak üzere dört başlık
altında kusurlu davranış çeşitleri olarak sayılmıştır. Bunlardan başka kastın aşılması veya netice
sebebiyle suçun ağırlaşması56 farklı bir kusurluluk türü olarak sayılmamakla birlikte,
sorumluluğu gerektiren hususlar olarak kabul edilmiştir57.

1. 2. VERGİ EHLİYETİ VE CEZA EHLİYETİ
1.2.1.Vergi Ehliyeti
Ehliyet, belli ödevleri yapmak veya haklardan yararlanabilmek için gerekli olumlu ya da
olumsuz şart-lara sahip olmayı ifade eder. Bir takım haklardan yararlanmak için pasif ehliyet
gerekirken, kullanma seklinde ortaya çıkan haklar için aktif ehliyet gerekmekte-dir. Özel
hukukta herhangi bir borç akdi için hukuki ehliyet aranmaktadır. Ancak vergi hukukunda
mükellefiyet için kanuni ehliyet şart değildir. Başka bir ifade ile vergi ilişkisinde mükellefin
devlete olan borcu devletin tek taraflı üstün iradesine bağlı olduğundan vergi ehliyeti için
medeni hukuktaki ehliyet şartları aranmaz. Bu nedenle vergiyi doğuran olayla iradi veya gayri
iradi bir ilişki kurmak, vergi mükellefi olmak için yeterlidir; çünkü vergi hukukunda ehliyetin
temeli vergi ödeme gücüdür. Medeni hukuktaki fiil ehliyetine sahip olmayanlar vergiyi doğuran
olayla ilişkisi içinde iseler vergi mükellefi olurlar. Verginin mükellefi ile konusu arasında
ilişkilere bağlı olarak vergi borcunun dogması, vergiyi doğuran olayın sonucunda meydana
gelmektedir. Bu hukuki ilişkiye vergi ehliyeti denilmektedir .
Medeni hukuktaki fiil ehliyetine sahip olmayanlar ödeme gücüne sahipseler ve vergiyi doğuran
olayla ilişki içinde iseler vergi mükellefi olurlar. Ancak, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların,
vakıflar, cemaatler gibi tüzel kişilikleri olmayan kuruluşların mükellef veya sorumlu olmaları
halinde bunlara düşen ödevler kanu-ni temsilciler tarafından yerine getirilir .
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1.2.2.Ceza Ehliyeti
Ceza hukukuna göre bir kimseye ceza kesilebilmesi için ceza ehliyetinin olması gerekir. Ceza
ehliyeti, bir suç fiilinin, suç failine (suç işleyene) yüklenebilmesi için, failde bulunması gereken
özelliklerin tümüdür. Buna göre, ceza ehliyeti olmayanlara ceza kesilmez. Ceza ehliyet gerçek
ve tüzel kişiler açısından ayrı ayrı incelenmelidir.

1. 2.2.1. Gerçek Kişilerde Ceza Ehliyeti
Gerçek kişilerin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmemelerinden sorumlu tutulma hali
medeni hukuktaki fiil ehliyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre tam ehliyetli bir
kişinin vergi hukukuna ilişkin ödevlerini yerine getirilmemesinden dolayı ceza ehliyeti
kendisine ait olacaktır. Ancak fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin (yükümlü olsun veya
olmasın) vergi hukuku açısından ceza ehliyetleri bulunmamaktadır. Fiil ehliyetine sahip
olmayan bir gerçek kişinin vergiye ilişkin ödevleri veli, vasi veya kayyım gibi kanuni
temsilcileri tarafından yerine getirilmek durumundadır. Velayet 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. Yani kanuni temsilcilerin temsil ettikleri
kişilerin üzerlerine düşen ödevleri yerine getirmemeleri durumunda ceza doğrudan kanuni
temsilciye kesilecektir (VUK, m. 332-333). Bu durumda vergi ehliyeti veli, vasi veya kayyıma
ait olmamakla beraber ceza ehliyeti veli, vasi veya kayyıma ait olacaktır. Çünkü veli, vasi veya
kayyıma ceza kesilmesinin nedeni cezalandırmaya neden olan hareketi bizzat yaparak
cezalandırmaya neden olmasındandır. Öte yandan kanuni temsilcilerin kendilerine kesilen
cezalar nedeniyle temsil ettikleri kişilere rücu etmeleri söz konusu değildir. Vergi suçlara iştirak
edenler varsa, durumlarına uygun düşen cezalar bu kimselere de kesilir.

1.2.2.2. Tüzel Kişilerde Ceza Ehliyeti
Tüzel kişilerin vergi yükümlülüğüne ilişkin ödevleri kişi organ veya kurul organ tarafından
yerine getirilmektedirler. Kişi organa, limited şirketlerde müdür, kurul organ da anonim
şirketlerde yönetim kurulu örnek gösterilebilir.
İdari vergi suçları açısından tüzel kişilerin ceza sorumluluğu bulunmaktadır. Yani suçu tüzel
kişi işlemiş gibi cezadan doğrudan tüzel kişi sorumlu tutulur ve ceza tüzel kişiye kesilir. Ceza
tüzel kişilerin mal varlığından alınır. Ancak tüzel kişiden kısmen veya tamamen alınamayan
vergi cezaları kanuni ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerinin mal varlıklarından alınır
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(VUK m.333). Vergi yükümlüsü olan tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinden alınamayan vergi
cezalarından dolayı gidilebilecek kişi yoktur. Yani kesilen ceza AATUHK hükümlerine göre
kanuni temsilcilerinden tahsil edilecektir. Ancak kanun limited şirketlerde kanuni temsilciden
ortaklara kadar uzanan bir sorumluluk benimsenmiştir. Buna göre limited şirketlerde şirketten
tahsil imkanı bulunmayan vergi cezaları için öncelikle kanuni temsilciye başvurulur. Vergi
cezasının tüzel kişiliğin kanuni temsilcisinden (müdür) veya temsilcilerinden (müdürler) de
alınamaması halinde ortakların her biri vergi açısından sermayedeki hisseleri oranında sorumlu
olurlar.
Kaçakçılık suçları açısından ise tüzel kişilerin kanuni temsilcileri direkt olarak sorumludur.
Yani işlenen fiil kaçakçılık suçu ise hürriyeti bağlayıcı ceza, tüzel kişilerin kanuni temsilcileri
adına kesilmektedir.
Kanuni temsilci kanun, tüzük ve ana sözleşme izin verdiği ölçüde temsil yetkisini bir veya
birkaç kişiden oluşan kişilere devredebilir. Böyle bir durumda vergi cezalarından sorumlu
olmak açısından yetkiyi devreden değil, yetkiyi devralan muhatap kabul edilecektir. Örneğin,
yönetim yetkisi, yönetim kuruluna ait olan bir anonim şirkette, ana sözleşmeye uygun olarak
yönetim kurulu şirketi temsil yetkisini yönetim kurulu üyelerinden birine veya ikisine (veya
pay sahibi bile olmayan müdürlere) vermiş olsun. Böyle bir durumda artık yönetim yetkisi
çerçevesinde temsil yetkisini devreden yönetim kurulu üye veya üyelerinin üzerinde temsil
yetkisi kalmayacak; şirket adına idare ve temsil yetkisini alan kişi vergiye ilişkin bütün işlemleri
yerine getirmekle sorumlu olacaktır. Şirketi temsil yetkisi yönetim kurulu üyeleri içinden veya
dışından birine veya birkaç kişiye bırakıldığında tüzel kişilikten alınamayan vergi cezaları,
yönetim yetkisine sahip olanlardan değil temsil yetkisine sahip olanlardan tahsil edilecektir.
Yönetim yetkisine sahip diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında ise işlem yapılmayacaktır.
Kanuni temsilcilerin bu sorumluluğu ise temsilcilik sıfatını kazandığı tarih ile sona erdiği tarih
arasındaki döneme ilişkindir. Kanuni temsilci bu sıfatı taşıdığı dönemlerde doğan sorumluluğu
kanuni temsilci sıfatının sona erdiği tarihten sonra da, kamu borcunun tamamı ödeninceye kadar
devam eder. Örneğin, 2011 yılı kurum kazancı nedeniyle 2012 yılı Nisan ayı sonuna kadar
verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesi verilmemiş ve bu fiile ilişkin ceza da 2014
yılında kesilmiş olsun. 2011 takvim yılına ait olan bu cezadan hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği
(2012 yılı Nisan ayında) tarihte kim kanuni temsilci ise o sorumlu tutulacaktır.
Tasfiye zamanında ceza sorumluluk tasfiye memuruna geçer. Tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerde kanuni temsilci yoksa ceza sorumluluğu bunları idare edenlere ait olacaktır.
Öte yandan vergi cezalarından sorumluluk genel olarak şahsi olmasına karşılık müteselsil
sorumluluğa ilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Örneğin, VUK, mük. m. 227. Maddeye göre
26

meslek mensuplarının sorumluluğu; DV m.25 ve AATUHK m.35 vb. durumlarda müteselsil
sorumlulukla vergi cezasından birden fazla kişi sorumlu tutulmaktadır. Burada sorumluluk
kapsamına alınan kişi yükümlünün dışında biri olmasına karşın adeta suçu işleyen kişiymiş gibi
sorumlu tutulmaktadır. Bu kişilere vergi sorumlusuna benzer şekilde "ceza sorumlusu"
denebilir.

1.3. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER
Ceza hukukuna egemen olan bazı temel ilkeler vardır. Bunlardan önemli görülenler aşağıda
belirtilmiştir.
Bunların başında suç ve cezada kanunilik ilkesi gelir. Buna göre; Ceza Kanunlarının açıkça suç
saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı
cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.
Ayrıca suç tipleri ve bunlara uygulanacak cezalar ancak ve ancak kanun ile getirilebilir.
İdarenin genel düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza öngörülemez. Kanunların suç ve ceza içeren
hükümlerinin uygulanmasında benzer suçlara kıyas yapılamaz ve suç ve ceza içeren hükümler,
kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz (TCK, m. 2).
İkinci ilke adalet önünde eşitlik ilkesidir. Bu ilkeye göre; suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin
ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur. TCK’nın uygulamasında kişiler
arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri,
felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları
yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz (TCK, m. 3).
Üçüncü ilke ceza sorumluğunun şahsiliği İlkesidir. Bu ilkeye göre; Hiç kimse bir başkasının
işlemiş olduğu fiilden dolayı sorumlu tutulamaz. Başka bir ifade ile bir kimsenin işlemiş olduğu
suçtan dolayı bir başkasının cezai olarak sorumlu tutulması söz konusu değildir. Herkes kendi
fiilinden dolayı cezai sorumluluğa muhatap tutulabilir (TCK, m. 20).
Son ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir. Bu ilkeye göre; şüphe hâlinde sanık suçsuz olarak
kabul edilir. Her şeyden önce bu konuda masumiyet karinesi yürürlüktedir. Yani, hakkında suç
teşkil eden fiil işlediğine dair hukuken kabul gören bir delil bulunmayan herkes hukuken
masumdur. Şu hâlde bir kimsenin ceza hukuku anlamında suçlu kabul edilebilmesi için bu
karinenin çürütülmesi gerekir. Bunun doğal sonucu olarak da bir kimse hakkında suç işleyip
işlemediğine yönelik şüpheli bir durum ortaya çıkarsa, yani bu kimsenin suç işlediği ceza
hukuku açısından kabul gören delillerle ispat edilemez ise, bundan o kimse, yani somut olayda
sanık yararlanır ve onun suçsuz olduğu sonucuna varılır.
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Uygulamalar
28

Vergi kabahati ile vergi suçunun farklı anlamlarda olduğu anlaşılmıştır.
Vergi mükellefi ile vergi suçu failinin farklı kişiler olabileceğini ortaya çıkmıştır.

Uygulama Soruları
29

1. Vergi suçu nedir?
2. Vergi suçunun unsurları nelerdir?
3. Vergi suçunun maddi unsuru hangi alt unsurlardan oluşmaktadır?
4. Ceza hukukunun temel ilkeleri nelerdir?
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Bölüm Soruları
1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine
hükmolunması hangi ceza hukuku ilkesinin bir gereğidir?
a. Adalet önünde eşitlik ilkesi
b. Ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi
c. Ceza sorumluğunun şahsiliği İlkesi
d. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
e. Suç ve cezada kanunilik ilkesi
2) Aşağıdakilerden hangisi vergi suçunun unsurlarından biri değildir?
a. Yasallık unsuru
b. Hazine zararı
c. Maddi unsur
d. Hukuka aykırılık
e. Manevi unsur
3) Devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip
olduğu hukuki ve fiili güce ne ad verilir?
a. Vergi yükü
b. Vergilendirme yetkisi
c. Vergi ehliyeti
d. Vergi ayrıcalığı
e. Vergi etiği
4) Devlet veya kamu yönetimine ait gelir kaynaklarına zarar veren veya vermesi
mümkün eylemlere ne ad verilir?
a. Vergi suçları
b. Vergi yargısı
c. Vergi yönetimi
d. Vergi mahremiyeti
e. Vergi ehliyeti
5) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine
hükmolunması hangi ilkenin gereğidir?
a. Suç ve cezalarda kanunilik ilkesi
b. Adalet önünde eşitlik ilkesi
c. Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi
d. Şüpheden sanık yararlanır ilkesidir
e. Masumiyet karinesi ilkesi
6) Tüzel kişilerde ceza ehliyeti …………………….. aittir.
7) Vergi suçlarının, vergi hukuku ve ceza hukuku ile ilişkili olduğunu ifade etmek için
ortaya konulan kavrama ………………………….. denir.
8) Yasalarda suç olarak sayılan fiillere uygulanan, bu fiilleri işleyenin topluma ve bu
fiillerden zarar görenlere karşı sorumluluğunu …………………….. adı verilir.
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9) Kamusal ihtiyaçların karşılanması amacıyla birey ile devlet arasında kamusal borç
ilişkisi kurulmasına sebep olan parasal edime …………………… adı verilir.
10) Ceza hukukuna hakim olan ilkeler hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle vergi suçunun mahiyeti ve unsurları ortaya konulmuştur. Suçun unsurları
dikkate alınarak yapılan tanıma göre vergi suçu; sorumluluğu olan vergi yükümlüsü veya
sorumlusu ya da vergilendirme işlerinde görevliler tarafından vergi yasalarında gösterilen
maddi veya biçimsel yükümlülük ve zorunluluklara aykırı olarak işlenen, devleti vergi kaybına
uğratan ya da kamu düzenini bozan, kanundaki suç tanımına uygun nitelikte ve cezayı
gerektiren fiillerdir58.

58

Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Vergi Ceza Hukuku, Afyonkarahisar, Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları, 2006, s. 78.
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İkinci olarak vergi ehliyeti ile ceza ehliyetinin ortak ve farklı yönleri ele alınmıştır. Buna göre
vergi mükelleflerinin bazı durumlarda ceza ehliyetinin olmadığı söylenebilir.
Son olarak vergi ceza hukukuna hakim olan temel ilkelerin neler olduğu ele alınmıştır. Bu
ilkelerin başında suç ve cezada kanunilik ilkesi gelir. İkinci ilke adalet önünde eşitlik ilkesidir.
Üçüncü ilke ceza sorumluğunun şahsiliği İlkesidir. Son ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir.
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İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ SUÇU VE VERGİ KABAHATİ AYRIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi kabahati ve vergi suçu ayrımı ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle her iki
kavramın mahiyeti ortaya konulduktan sonra, aradaki farklar açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hangi eylemler vergi kabahati olarak kabul edilir?
Hangi eylemler vergi suçu olarak tanımlanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Vergi kabahatine

Vergi ceza hukukunda en çok

ilişkin açıklama ve

karşılaşılan vergi kabahati

kriterler

kavramı ve mahiyeti öğrenir.

Vergi suçuna ilişkin
açıklama ve kriterler

Vergi ceza hukukunda en çok
karşılaşılan vergi suçu kavramı
ve mahiyeti öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konunun teorik boyutları ve
unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada karşılaşılan
durumlar ortaya konularaktır.
Konunun teorik boyutları ve
unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada karşılaşılan
durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kavramlar


Vergi suçu



Vergi kabahati



Vergi suçunun unsurları



Maddi unsur



Manevi unsur



Sahte fatura



Vergi Kaçakçılığı
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İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ SUÇU VE VERGİ KABAHATİ AYRIMI59
2.1. VERGİ SUÇU VE VERGİ KABAHATİ AYRIMI
Vergi Suçları konusunda daha evvel yapılan, idare tarafından yaptırıma bağlanan vergi suçları
ve ceza mahkemeleri tarafından yaptırıma bağlanan vergi suçları tasnifi ile ilgili; 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 1 Haziran 2005
tarihinde eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi çeşitli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu
yasal düzenlemeler sonucunda idare tarafından yaptırıma bağlanan vergi suçlarının vergi
kabahati şeklinde, ceza mahkemeleri tarafından yaptırıma bağlanan vergi suçlarının ise vergi
suçu şeklinde isimlendirilmesi yaklaşımı ortaya çıkmıştır.60 Suç ve kabahat ayrımının vergi
suçlarına etkileri aşağıdaki bölümlerde incelenecektir.

2.1.1. Suç ve Kabahat Ayrımı
Kabahat, genel olarak uygunsuz hareket, yakışıksız davranış anlamına gelen Arapça kökenli bir
kelimedir61. Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş ve belirli ağırlıkta olmaları dolayısıyla suç olarak
nitelendirilen fiiller dışında, genel prensipleri Kabahatler Kanunu(KK)’nda açıklanan,
suçlardan farklı olarak idârî para cezası ve/veya idârî tedbir yaptırımı uygulanan fiiller kabahat
olarak tanımlanmaktadır62. KK’nın 2. maddesine göre kabahat “kanunun, karşılığında idarî
yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık”tır. Doktrinde kabahat kavramı toplum düzenini,
genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla cezalandırılan bir
fiil şeklinde kabul edildiğinden yasal tanımda yer alan, “haksızlık” terimi yerine “fiil”
teriminin kullanılması gerektiği ifade edilmiş, bu konuda yapılan başvuru Anayasa Mahkeme
tarafından reddedilmiştir63. KK’nın 2. maddesinin gerekçesinde “Bu tanımlamada, suç gibi
kabahatin de bir haksızlık oluşturduğu vurgulanmıştır. Esas itibariyle haksızlık oluşturan bir
fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmaktadır.
Haksızlıklar arasında bu yönde yapılan tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık
içeriği esas alınmaktadır.” açıklaması ile, suçun ağırlığına göre bir sınıflandırmanın yapılarak

Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
İsmail YALÇIN, Yeni Ceza Adalet Sisteminde Kabahatler, Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Diyarbakır, 2006,s.1-2.
61
http://www.tdk.gov.tr (27.06.2013)
62
Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7.Baskı, Ankara 2008, s.94.
63
Erdener YURTCAN, Kabahatler Kanunu ve Yorumu, İstanbul, Beta, 2005, s.2-3., (AYM E.2007/115, K.2009/80, T.11.06.2009
www.kazanci.com.tr, 10.07.2013)
59
60
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kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması yöntemini benimseyen suç siyaseti gereği daha hafif
nitelikte olanların kabahat olarak isimlendirildiği anlaşılmaktadır.64
Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılmasına yönelik bu faaliyetler, özellikle 18. yüzyılın ikinci
yarısında sonra Almanya’da başlamış ve farklı yasal görünümlerde de olsa birçok ülke
mevzuatı açısından kabul edilmiş, idârî ceza hukuku adı verilen hukuk dalının ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
1889 Tarihli İtalyan Ceza Kanunu’ndan esinlenerek kabul edilen ve 1926 yılında yürürlüğe
giren 765 sayılı mülga TCK’nın65 kabul ettiği sistem içerisinde kabahatlerin bir suç türü olarak
kabul edilmesi yaklaşımı nedeniyle, vergi kabahatleri de vergi suçu olarak kabul edilmiş,
yasanın yürürlükte olduğu süreç içerisinde vergi suçu kavramına hürriyeti bağlayıcı ceza
gerektiren vergi suçları ile idârî yaptırım gerektiren vergi suçları yönünden atıfta bulunulurken,
özellikle vergi suç ve cezalarının ceza kanunları çerçevesinde ayrı uzmanlık alanı isteyen bir
nitelik aldığına yönelik tespitler yapılmıştır66. Yeni TCK’nın hazırlanması sürecinde,
kabahatlerin halen ceza kanununda yer aldığı tasarıdan vazgeçilerek, Avrupa Birliği’nin de
etkisiyle Alman ceza hukukunu temel alan kabahatlerin suçlardan ayrı düzenlenmesi
gerektiğini esas alan bir yaklaşım benimsenmiş, kabahatler de ayrı bir kanunla düzenlenmiştir67.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile “cürüm” ve “kabahat” ayrımı ortadan kaldırılmış; 765 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı kabahatler suç olarak düzenlenmiş, bazı kabahatler 5326
Sayılı Kabahatler Kanunu’nda kabahat olarak yer almış, diğer bazı kabahatler ise TCK’da veya
Kabahatler Kanunu’nda68 yer almamıştır. Bu süreç kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimine
uygun olarak 5237 sayılı TCK’da69 kabahatlere yer verilmeyerek neticelenmiştir70.
Kabahatler ile suçların ayrımı tartışması71, idare hukuku ve ceza hukuku açısından önemli
sonuçları olan güncel bir tartışma alanıdır72. Doktrinde ise, kabahat ve suç ayrımının suçun
ağırlığına göre yapılan bir ayrım olduğu ve ceza hukuku yönünden suçları sınıflandırmaya
dönük yaklaşımlar açısından önemli olduğu belirtilmektedir.73

(Fatih Selami MAHMUTOĞLU, “Suç-Kabahat Ayrımı-İdari Ceza Hukuku’nun Temelleri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Haz. İlhan Ulusan-Funda Başaran Yavaşlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009,
s.27-30.)
65
Claus ROXIN, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Genel Hükümleri” (Çev.: Osman İSFEN), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi Suç
Politikası 5, Yayına Hazırlayan: Yener ÜNVER, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, s.277.
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ERGİNAY, a.g.e., s.19.
67
ROXIN, a.g.m., s.278.
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30.03.2005 tarihinde kabul edilen 5326 sayılı Kanun, 31.03.2005 tarih ve mükerrer 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
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26.09.2004 tarihinde kabul edilen 5237 sayılı Kanun, 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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MAHMUTOĞLU, a.g.m., s.28-31.
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Aksi Görüş için DONAY, a.g.e., s.11.
72
Erdoğan TEZİÇ, Yıldızhan YAYLA, Köksal BAYRAKTAR, Erdener YURTCAN, Selçuk ÖZTEK, Süheyl BATUM, Necmi
YÜZBAŞIOĞLU, “Yargılama Düzeninde Kalite” TÜSİAD Raporu, Kasım 1998 (www.tusiad.org/turkish/rapor/yargi/pdf/index.html, s.79.
24.09.2013)
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İdârî yaptırım olması yönünden kabahatleri suçlardan ayrı tutma fikri ortaçağdan beri
tartışılmakta olup, suç ve kabahat ayrımının sonuçları açısından konuyu değerlendirmek
gerekecektir. ÖZTÜRK ve ŞENYÜZ’e göre suçlar kamu düzenini korumakta iken, kabahatler
genelde idârî düzeni korumaktadır. Suçlara adlî yaptırım uygulanırken, Kabahatlere idârî
nitelikli yaptırımlar uygulanır. Suçlar adlî usûllerle cezalandırılırken, kabahatler idârî usûllerle
cezalandırılmaktadır. Kabahatlerin yaptırımları idârî makamlar tarafından yerine getirilirken,
suça bağlı cezalar infaz kurumları tarafından tatbik edilmektedir. Suçlar kasten işlenebilirken
kabahatler için fiilin taksirle işlenmiş olması yeterlidir.74 Taksirli hareketin suçu oluşturması
istisnai olarak düzenlenmişken, kabahat oluşturması kural olarak benimsenmiştir. Taksirin bir
kişinin gerekli dikkat ve özeni göstermemiş olması durumunu içerdiği hususu yönünden daha
geniş kapsamlı olduğu görülmektedir. Suçlar için cezalar ceza mahkemeleri tarafından
verilmekte iken, kabahatler için idarenin doğrudan doğruya tabi olduğu usûllere göre ceza
verilmekte ve yargı denetimine gidilebilmektedir. Suçlar için var olan kişisellik ilkesi
kabahatler açısından çok mutlak bir ilke değildir, çünkü suçlarla ilgili gerçek kişilerin
cezalandırılması kural iken, kabahatlerin yaptırımları gerçek kişiler yanında tüzel kişilere de
uygulanabilir75.
Hukuka aykırılık ile suç kavramı birbirlerinin yerine ikame edilebilecek kavramlar değildir.
Çünkü kanunlarda suç olarak tanımlanan fiiller hukuka aykırı olduğu gibi, kabahat olarak
tanımlanan fiillerde hukuka aykırıdır.

2.1.2. Kabahat ve Suçlarının Şematize Edilerek Sınıflandırılması
Yukarıda izah edildiği üzere; "Suç", genel olarak, kanunun cezalandırdığı fiiller olarak
tanımlanabilir. Kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlıklara ise
"kabahat" denilmektedir. Genel ceza hukukunda suçlar için hapis cezası; kabahatler için para
cezası öngörülmektedir. Yine suçlarla ilgili cezalar mahkemeler tarafından verilirken,
kabahatlerle ilgili cezalar vergi idaresi tarafından belirlenir.
Bu bağlamda vergi ile ilgili hukuka aykırılıklar iki gruba ayrılarak incelenebilir. Bunların ilki
vergi idaresi tarafından yaptırıma tabi tutulan vergi kabahatleridir. Bunlara mali nitelikli
kabahatler denilmektedir. İkincisi ise adli yargı organları tarafından cezalandırılan vergi

TCK’nın 21. maddesine göre “kast”; “Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve
istenerek gerçekleştirilmesidir.” TCK’nın 22. maddesine göre “taksir” ; “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın
suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.”www.mevzuat.gov.tr 13.4.2012
75
Bahri ÖZTÜRK, “Kabahatler Kanunu’nun Genel Esasları”, İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s.123139. ŞENYÜZ, a.g.e., s.8-13.
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suçlarıdır. Bunlara da ceza mahkemesi tarafından yargılanan vergi suçları veya kısaca vergi
suçları denilmektedir.
Bu doğrultuda vergi ile ilgili hukuka aykırılıklar için öngörülen vergi cezaları da iki grupta
incelenebilir. Bunların ilki vergi idaresi tarafından vergi kabahatleri karşılığı verilen vergi
cezalarıdır. Vergi kanunları hükümlerine aykırı olan ve kanunda kabahat olarak tanımlanan
fiilleri icra edenler için kanunda yer alan vergi cezaları; vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük
cezasıdır. İkincisi ise adli yargı organı tarafından vergi suçları karşılığı verilen vergi cezalarıdır.
Ceza hukuku anlamındaki ve hürriyeti bağlayıcı bu cezalar; kaçakçılık cezaları, vergi
mahremiyetinin ihlâli cezası, memurların mükellefin özel işlerini yapması suçunun cezasıdır.
Vergi kabahat ve suçları aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
Vergi kabahati ile vergi suçunu birbirinden ayıran özellikler anlaşılmıştır.
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Şema 2.1: Vergi Kabahat ve Suçlarının Sınıflandırılması

Kabahatler:
1.Vergi ziyaı kabahatleri
2. Usulsüzlük kabahati
A. Genel Usulsüzlük kabahati
Birinci derece usulsüzlükler
İkinci derece usulsüzlükler
B. Özel usulsüzlük kabahatleri
 Belge düzenine aykrılıklar
 Defter düzenine ilişkin aykırılıklar
 Vergi levhasına ilişkin aykırılıklar
 Muhasebe standartlarına ilişkin
aykırılıklar
 Vergi kimlik numarasına ilişkin
aykırılıklar
 Araçların durdurulması
 Bildirim zorunluluğuna uymama
 Vergi İncelemesini zorlaştırma
 Damga vergisine ilişkin fiiller

Cezalar:
1.Vergi kaçakçılık suçları
A. 18 Aydan 3 yıla Kadar Hapis Cezasına Hükmüm Olunan
Fiiller
 Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
 Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi
bulunmayan kişiler adına hesap açanlar
 Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının
azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen
başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
 Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler
 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu
belgeleri kullananlar,
B. 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezasına Hükmüm Olunan
Fiiller
 Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama
ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok
edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka
yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya
belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte
olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,.
C. 2 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezasına
Hükmüm Olunan Fiiller
 Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği
belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar
veya bilerek kullananlar
2. Vergi mahremiyetini ihlal suçu
3. Mükelleflerin özel işlerinin yapma suçu
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Uygulamalar
Vergi kabahatinin türlerinin neler olduğu anlaşılmıştır.
Vergi kabahatlerinin ayırıcı özellikler ortaya çıkmıştır.
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Uygulama Soruları
1. Vergi kabahati ve vergi cezasını birbirinden ayıran hususlar nelerdir?
2. Hangi eylemler hapis cezası yaptırımına tabi tutulur?
3. Özel usulsüzlük kabahatleri hangileridir?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemesi tarafından yargılanan ve karşılığı 18 ay ile 3
yıl arasında hapis cezası olan eylemlerden biri değildir?
a. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar,
b. Sahte veya yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
c. Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar
d. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler
e. Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak
şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak suçların yaptırımıdır?
a. Uzaklaştırma
b. Para cezası
c. Hapis cezası
d. Yasaklama
e. Gözetim altına alma
3) Aşağıdakilerden hangisi muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemenin veya
kullanmanın karşılığı olarak öngörülebilecek hapis cezalarından biri değildir?
a. Bir yıldan üç yıla kadar hapis
b. Üç yıldan beş yıla kadar hapis
c. Üç yıldan altı yıla kadar hapis
d. İki yıldan beş yıla kadar hapis
e. Onsekiz aydan üç yıla kadar hapis
4) Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılmasına yönelik bu faaliyetler, öncelikle nerede ve
hangi dönemde gündeme gelmiştir?
a. 15’inci Yüzyılda Rusya’da
b. 16’ncı Yüzyılda Hollanda’da
c. 18’inci Yüzyılın ikinci yarısında sonra Almanya’da
d. 19’uncu Yüzyılda ABD’de
e. 20’nci Yüzyılda İspanya’da
5) Aşağıdakilerden hangisi özel usulsüzlük kabahati olarak kabul edilecek eylemlerden
biri değildir?
a. Beyannamelerin zamanında verilmemesine yönelik aykırılıklar
b. Vergi levhasına ilişkin aykırılıklar
c. Muhasebe standartlarına ilişkin aykırılıklar
d. Defter düzenine ilişkin aykırılıklar
e. Belge düzenine aykırılıklar
6) Kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlıklara
……………….. adı verilir.
7) Yasaların açıkça yetki verdiği ve yasaklamadığı durumlarda, araya yargı kararı
girmeden, idarenin doğrudan doğruya bir işlemi ile ve İdare Hukuku’na özgü usûllerle
vermiş olduğu cezalara …………………………. adı verilir.
8) Genel olarak kabahatlerin yaptırımı …………….………… ‘dır.
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9) Suçun kanunî tanımındaki unsurlarını bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesine
……………………….. adı verilir.
10) Kabahatlerin yaptırıma tabi tutulması ……………………………. yetkisindedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümdeki açıklamalara göre; "Suç", genel olarak, kanunun cezalandırdığı fiiller olarak
tanımlanabilir. Kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlıklara ise
"kabahat" denilmektedir. Genel ceza hukukunda suçlar için hapis cezası; kabahatler için para
cezası öngörülmektedir. Yine suçlarla ilgili cezalar mahkemeler tarafından verilirken,
kabahatlerle ilgili cezalar vergi idaresi tarafından belirlenir.
Bu bağlamda vergi ile ilgili hukuka aykırılıklar iki gruba ayrılarak incelenebilir. Bunların ilki
vergi idaresi tarafından yaptırıma tabi tutulan vergi kabahatleridir. Bunlara mali nitelikli
kabahatler denilmektedir. İkincisi ise adli yargı organları tarafından cezalandırılan vergi
suçlarıdır. Bunlara da ceza mahkemesi tarafından yargılanan vergi suçları veya kısaca vergi
suçları denilmektedir.
Bu doğrultuda vergi ile ilgili hukuka aykırılıklar için öngörülen vergi cezaları da iki grupta
incelenebilir. Bunların ilki vergi idaresi tarafından vergi kabahatleri karşılığı verilen vergi
cezalarıdır. Vergi kanunları hükümlerine aykırı olan ve kanunda kabahat olarak tanımlanan
fiilleri icra edenler için kanunda yer alan vergi cezaları; vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük
cezasıdır. İkincisi ise adli yargı organı tarafından vergi suçları karşılığı verilen vergi cezalarıdır.
Ceza hukuku anlamındaki ve hürriyeti bağlayıcı bu cezalar; kaçakçılık cezaları, vergi
mahremiyetinin ihlâli cezası, memurların mükellefin özel işlerini yapması suçunun cezasıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ KABAHATİ KAVRAMI VE MAHİYETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi kabahati kavramı ve mahiyeti ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle vergi
kabahati kavramının unsurları ele alınacak, ardından vergi suçlarına etkisi izah edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi kabahatinin unsurları nelerdir?
Vergi kabahatlerinin vergi suçlarına etkisi var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Vergi

Kazanımın

Kazanım

Konu

kabahatlerinin

unsurları

elde

edileceği veya geliştirileceği

Vergi ceza hukukunda en çok
karşılaşılan

nasıl

vergi

kabahati

kavramının unsurları öğrenir.

Konunun teorik boyutları ve
unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
Konunun teorik boyutları ve

Vergi

kabahatlerinin Vergi

vergi suçlarına etkisi

kabahatlerinin

suçlarına etkiler öğrenir.

vergi unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kavramlar


Vergi suçu



Vergi kabahati



Vergi suçunun unsurları



Maddi unsur



Manevi unsur



Sahte fatura



Vergi Kaçakçılığı
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ KABAKATİ KAVRAMI VE MAHİYETİ
Vergi kabahati vergi ödevlerinin yerine getirilmemesine neden olan, kanunların cezalandırdığı
eylemlerdir.76 Vergi kabahatleri vergi kanunları ile ilgili hükümlere aykırı hareket eden bir veya
daha fazla kişi tarafından işlenebileceği gibi, birden fazla eylem ile de işlenebilir. Vergi
yasalarında emir ve yasaklar ile korunan hukuki yarar ve yaklaşımlara göre çeşitli kabahatler
gruplara ayrılarak sayılmaktadır. Bazı kabahatler tek bir fiille meydana gelebiliyorken, bazı
kabahatler birden fazla fiille meydana gelmektedir. Örnek vermek gerekirse vergi ziyaı
kabahati tek maddede sayılmış çok sayıda eylemden oluşmaktadır. Bu eylemler maddi ve şeklî
vergi yükümlülüğü ile ilgili olup kanunun yap dediğini yapmamak veya kanunun yapma
dediğini yapmak biçiminde davranışlar halinde ortaya çıkmaktadır.

3.1. VERGİ KABAHATLERİNİN VERGİ SUÇLARINDAN AYRILMASI
Öncelikle vergi kabahatleri ile vergi suçlarının elde edilmeye çalışılan menfaat ve yaptırımın
amacı yönünden ayrıldığını ifade etmek gerekir. Çünkü vergi hukuku ile ceza hukuku arasında
özellikle yaptırımın amacı açısından doktriner bir tartışma söz konusudur77. Kabahatlerin
amacının caydırma, cezalandırma veya ödetme olduğu konusu uzun zamandır tartışılmakta
olup, bu açıdan vergi hukukçularının ileri sürdüğü devletin gördüğü zarara eşit bir karşılık
almak değil, zararı aşan tutarda karşılık almak yoluyla cezalandırma amacı eleştirilmektedir.
Çünkü kabahat ile suçun yaptırımlarının ayrıştırmanın sadece cezalandırma amacı ile tespit
edilmesi mümkün değildir. Amaç yönünden kabahatler cezalandırma amaçlı idârî yaptırımlar
ve hazine zararını tazmin etme amaçlı yaptırımlar şeklinde iki sınıfa ayrılarak incelenmelidir.
Bu açıdan cezalandırma amacında olan idârî yaptırımlar, suç için uygulanan cezalar ile amaç
bakımından yakınlaşmaktadır. Diğer açıdan ödetme amacı taşıyan idârî yaptırımlar, suç sonucu
uygulanacak yaptırımdan uzaklaşmaktadır78. İdârî kamu düzenini koruduğu ifade edilen vergi
kabahatlerinin amacı, VUK’un konuyu düzenleyişi dikkate alınarak tespit edilebilir. VUK’un
344. maddesinin vergi ziyaı suçunun cezasını, ziya uğratılan verginin bir katı şeklinde
öngörmüş olmasının vergi kabahatlerinin amacının tespit edilmesinde dikkate alınması gerekir.
VUK’un 341.maddesini ihlâl ederek hazineyi vergi kaybına uğratan bir kişinin, kayba uğrattığı
vergiyi gecikme faizi ile birlikte ödeyeceği kuralı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Burada vergi

ŞENYÜZ, a.g.e., s. 31.
BAYAR, a.g.e., s.62.
78
BAYAR, a.g.e., s.62.
76
77
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idaresi vergi aslını tahsil ederek hazinenin zararı karşılanmış olmaktadır. Vergi ziyaına neden
olan kişiden zamanında ödemediği vergiyi tahsil etmekte olduğu için, cezanın ödetme
amacından bahsetme imkânı da bulunmamaktadır. Bu yaklaşımla vergi aslının tahsili dışında
uygulanacak vergi ziyaı cezasının, ödetme amacından ziyade caydırma amacında olduğu kabul
edilmelidir. Aynı şekilde usûlsüzlük kabahatinde de vergi ziyaından farklı hazine zararı
oluşmadığı için, caydırma amacının söz konusu olduğunu kabul etmek mümkündür79. Özetle
vergi suçlarının amacı kamu düzenini korumak iken, vergi kabahatlerinin amacı herkesin vergi
ödevini yerine getirmesini sağlayarak dürüst vergi mükelleflerinin hukuki menfaatlerini ve
vergisel idârî düzeni hukuka uygun işleterek korumaktır80. Vergi kabahatlerine vergi idaresi
tarafından genellikle idârî para cezası şeklinde idârî yaptırım uygulanırken, vergi suçlarına ceza
yargısı tarafından hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanmaktadır. Vergi kabahatleri sonucu vergi
idaresi tarafından uygulanacak olan idârî yaptırım ile ilgili uyuşmazlıklar vergi yargısında
çözümlenirken, hürriyeti bağlayıcı ceza ile ilgili uyuşmazlıklar ceza yargısında çözülmektedir.
Vergi kabahatlerinin yaptırımları vergi idaresi tarafından yerine getirilirken, vergi suçuna bağlı
cezalar infaz kurumları tarafından tatbik edilmektedir. Vergi suçları kasten işlenebilirken, vergi
kabahatleri için fiilin taksirle işlenmiş olması yeterlidir. Taksir bir kişinin gerekli dikkat ve
özeni göstermemiş olması durumunu içerdiği için kasta göre daha geniş kapsamlıdır. Vergi
suçları için var olan kişisellik ilkesi vergi kabahatleri açısından çok mutlak bir ilke değildir,
çünkü vergi suçlarında gerçek kişilerin cezalandırılması kural iken, vergi kabahatlerinin
yaptırımları gerçek kişiler yanında tüzel kişilere de uygulanabilir81. İlave olarak, kabahatler ile
idârî düzenin bozulmasından önce idare edilenlere gözdağı verilerek idârî düzenin korunması
amaçlandığını ifade etmek mümkündür. Eğer bu düzen bozulmuşsa idârî yaptırımların zorlayıcı
ve caydırıcı etkisi sayesinde toplumun korunması ve ihlâli gerçekleştiren kişinin ıslahı
amaçlanmaktadır. Ayrıca kabahatlerin suçlarda olduğu gibi kefaret, çektirme gibi amaçları da
bulunmamaktadır. Kabahatler daha çok kişiye görev ve sorumluluklarını hatırlatma amacı
taşımaktadırlar82.

3.2. VERGİ KABAHATİNİN UNSURLARI
Ülkemizde vergi kabahat, suç ve cezaları büyük ölçüde genel ceza hukuku dışında kendine özgü
niteliği olan özel kanunla düzenlenmiştir. Kabahat kavramı VUK’ta kullanılmamış olmasına
79

BAYAR, a.g.e., s.62-63.
YAVAŞLAR, a.g.m., s.286.
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Bahri ÖZTÜRK, “Kabahatler Kanunu’nun Genel Esasları”, İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s.123-139.
ŞENYÜZ, a.g.e., s.8-13.
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Yücel OĞURLU “İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım-Ceza Yaptırımı Ayrımı”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999, S. 1, C. III, Erzincan 1999, s.155-157.
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rağmen, vergi kabahat ve suçlarına ilişkin hükümlerin büyük bir bölümü 213 Sayılı VUK’un 4.
kitabında ve çeşitli vergi kanunlarında yer almaktadır. VUK’un 331. maddesinde vergi
kanunlarında yer alan hükümlere aykırı hareket edenlerin cezalandırılacağı hükmü
düzenlenmiştir. Vergi kabahati ile ilgili yaptırım uygulanabilmesi için kabahat niteliği taşıyan
fiilin tüm unsurlarının oluşması gerekir. Tüm unsurlar tamamlanmadan ceza verilmemesi genel
bir ceza hukuku kuralı olup, bu kural kabahatler hakkında da geçerlidir. Vergi cezası
verilmesine imkân sağlayan her düzenleme tüm unsurları ile eksiksiz ve tam olarak kanunda
sayılmak zorundadır. Kabahatin oluşması için eylemin yapılmış olması yeterli olmayıp, bu
eylemin kanunda yazılı kabahat tanımı (kanûnilik veya tipiklik unsuru) içerisinde yer alması
gerekir. Vergi kabahatlerinde kabahati oluşturan hareket ve tatbik edilecek yaptırım, yargı
kararına gerek kalmaksızın idârî usûllerle tespit edilir. Vergi dairesi hem kabahati tespit
etmekte hem de yaptırım uygulamaktadır. Vergi dairesinin uyguladığı yaptırım kararı tek yanlı
idârî bir işlem olması nedeniyle yargısal denetim yolu açıktır. Vergi idaresinin yaptırım
uygulaması, yaptırıma muhatap olan kişinin “kabahatli olduğu” karinesine neden olmaz.
Yaptırıma muhatap olan kişinin vergi dairesinin yaptığı idârî işleme karşı dava açarak bu
yaptırımı iptal ettirebilmesi mümkün olduğu gibi, vergi mahkemesi de başvuru konusu yapılan
idârî işlemi incelerken bu işlemin “hukuka uygun olduğu ve ilgili kişinin kabahatli olduğu”
karinesiyle değerlendirmez.
Vergi kabahatlerinde maddi unsur ise kabahat olarak vergi kanunlarında sayılan icraî ve ihmâlî
fiillerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Örneğin sahte faturaların defterlere kaydedilmesi
icraî bir hareket iken, beyannamelerin verilmemesi ihmâlî bir harekettir. Vergi kabahatlerinin
neler olduğu VUK’ta tek tek sayılmış olmasına rağmen, vergi kabahatlerinin nasıl
işlenebileceği konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır.83 Vergi kabahatlerinin büyük bir
kısmını ihmâlî davranışlar meydana getirir. Vergi kaybına neden olan her fiili kabahat olarak
tarif eden vergi ziyaı kabahati için, kanun hareketi tek tek değil sadece neticeyi göstermesi
nedeniyle, serbest hareketli kabahatler olarak kabul etmiştir. Çünkü herhangi bir hareket vergi
ziyaına neden olduğunda kabahat oluşmaktadır. Eğer kanun genel usûlsüzlük cezalarında
olduğu gibi, hem neticeyi hem de hareketi tanımlamış ise bağlı hareketli kabahatlerden söz
edilir.
Aynı vergilendirme dönemi içerisinde kabahat olarak kabul edilen birden fazla kabahat işlenmiş
ise, işlenen kabahat sayısı değil, dönem dikkate alınarak tek kabahat meydana gelmiş kabul
edilir. Örnek verecek olursak vergi mükellefi aynı dönemde sahte belge kullanmak, bilinmeyen
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ŞENYÜZ, a.g.e., s.33.

57

kişiler adına hesaplar açmak gibi fiilleri işleyerek vergi ziyaına neden olmuş ise, o dönem için
tek kabahat işlemiş olacaktır. Ancak burada tek bir dönem ve kabahat içerisinde toplanan
kabahatlerin vergi ziyaına olan toplam etkisi ayrı ayrı hesaplanarak mükelleften talep edilir.
Kabahatin oluşabilmesi, dış dünyaya yansıyan icraî ve ihmâlî bir hareket, bir işlem ile
olmaktadır. Düşünce dünyasında kalan, tasarı halinden çıkmayan, gerçekleşmeyen hukuka
aykırı eylemde bulunma istekleri kabahat veya suç sayılmamaktadır. Bir kabahat veya suçun
oluşabilmesi için, fâilin olumlu veya olumsuz bir davranışının olması, bu davranışın dış
dünyada bir değişikliğe yol açması ve bu davranış ile sonuç arasında bir nedensellik bağının
kurulabilmesi gerekmektedir.84
Vergi kabahati olarak nitelendirebilecek bir fiile yaptırım uygulanabilmesi için bütünüyle
hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bir fiilin hukuka aykırı kabul edilebilmesi için fiilin
kanûni tipe uygun ve hukuka aykırı olması gerekir.85
Manevi unsur fiili işleyen kişinin kusurlu iradesi olup, kusurlu irade olmaksızın kanuna aykırı
fiilin kabahat sayılması mümkün değildir.86 KK’nın 9. maddesinde kanunda açıkça hüküm
bulunmayan hâllerde, hem kast hem de taksirle işlenebileceği belirtilmektedir. Kast, açık bir
irade kullanımı ile kabahatin bilerek ve istenerek meydana getirilmesi iken, taksir dikkat ve
özen yükümlülüğüne aykırı bir biçimde kabahatin meydana getirilmesini ifade eder.87 Vergi
kabahatlerinin kusur ve taksire dayanması gerekmektedir. Ayrıca bir eylemin kabahat
sayılmaması için, başka bir kanun tarafından hukuka uygun hale getirilmesi gerekir. 88 İşlediği
fiilin hukuki anlam ve neticelerini kavraması mümkün olmayan kişiler cezalandırılamaz.
KK’nın 11. maddesine göre akıl hastalığı, onbeş yaşını doldurmamış olmak, yirmiiki yaşına
kadar sağır ve dilsizlik, geçici nedenler, alkol ve uyuşturucu etkisinde olma kusur yeteneğini
azaltan veya ortadan kaldıran nedenlerdir. Ayrıca VUK’un 13. maddesinde yer alan mücbir
nedenler, 369. maddesinde yer alan yanılma halleri kusurluluğu ortadan kaldıran hallerdir.
Küçük ve kısıtlılar tarafından işlenen vergi kabahatleriyle ilgili sorumluluk, vergisel ödevleri
yerine getirmek zorunda olan veli, vasi, veya kayyım olarak adlandırılan kanûni temsilcilere
aittir.89
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3.3. SUÇ VE KABAHAT SINIFLANDIRMASININ VERGİ SUÇLARINA
ETKİSİ
3.3.1.Türk Ceza Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu'nda Düzenlenen Vergi
Suçlarına Etkileri
TCK ve Kabahatler Kanunu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TCK’nın 5. maddesine
göre ceza kanunun hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında
da uygulanacaktır. 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve ceza hukukuna ilişkin temel kanun
olan 5237 sayılı TCK’nın “özel kanunlarla ilişki” başlıklı 5. maddesi “Bu Kanunun genel
hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.”
şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile TCK’nın genel hükümlerinin özel kanunlar
bakımından da geçerli kılınması sağlanmak istenmiş olup, bu husus maddenin gerekçesinde de
ifade edilmiştir90. VUK’ta düzenlenmiş olan vergi kaçakçılığı suçu için belirlenmiş unsurlar ve
uygulanacak yaptırımlar, her zaman TCK karşısında özel hüküm olma niteliğini koruyacaktır.
Vergi kaçakçılığı suçunun tabi olacağı genel hükümler bakımından TCK hükümleri tatbik
edilecektir. VUK’un vergi kaçakçılığı suçu bakımından genel hüküm niteliğindeki normlarının
TCK’nın 5. maddesi nedeni ile süresiz bir şekilde devre dışı kaldığını kabul etmek mümkün
değildir. Çünkü TCK’nın 5. maddesinin bir anayasa normu gibi kabul edilerek kendisinden
sonra gelen özel kanunlara karşı bir önceliğe sahip olduğunu kabul etmek Türk hukuku
bakımından mümkün bulunmamaktadır. Bu açıdan kanun koyucunun VUK kapsamında genel
hüküm niteliğinde bir düzenleme yapması durumunda, TCK’nın 5. maddesi özel normun genel
normdan önceliği ilkesi nedeniyle devre dışı kalacak ve özel norm genel norm ilişkisinden
kaynaklanan karmaşık bir durum ortaya çıkabilecektir91.
VUK’un 359. maddesinde temel ceza kanunlarına uyum amacıyla 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe
girmek üzere 5728 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile Vergi Ziyaı
Suçu ve Cezası” olan VUK’un 344. maddesinin başlığı “Vergi Ziyaı Cezası” olarak
değiştirilerek, madde Yeni TCK ve Kabahatler Kanunu ile uyumlu hale getirilmeye çalışılmış,
fakat kabahat terimi kanuna konulmamıştır92. Bu düzenleme ile “341. maddede yazılı hâllerde
vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziya uğratılan
verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.” hükmü getirilmiş, vergi ziyaı cezasının

“Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, çoğu zaman örneğin teşebbüs, iştirak ve içtima
gibi konularda da bu kanunda benimsenen ilkelerle çelişen hükümlere yer verilmektedir. TBMM, 22. Dönem, Yasama Yılı:2, Sıra Sayısı: 664,
s. (http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0593.pdf, 11.02.2012)
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bir kat uygulanacağı haller açıkça değil, kavramsal olarak terim kullanılmadan kabul edilerek
konu daha karmaşık bir hal almıştır93. 4369 Sayılı Yasa ile VUK’a konulan “vergi ziyaı suçu
mükellef veya sorumlu tarafından 341. maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet
verilmesidir.” tanımı kaldırılmıştır94. VUK hangi fiillerin yalnız parasal cezayı gerektiren vergi
ziyaı kabahati oluşturacağını hükme bağlamıştır.

VUK’un 344. maddesinin yeni

düzenlenmesinde ilk fıkra hükmünün 341. madde ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu
maddeye göre kasıt unsuruna bakılmaksızın, mükelleflerin veya sorumluların vergilendirme ile
ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle verginin
zamanında tahakkuk ettirilememesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi sonucu vergi ziyaına yol
açılması halinde uygulanacak ceza sadece “vergi ziyaı cezası”dır. Bu cezanın tutarı ise ziyaa
uğratılan verginin bir katı kadar öngörülmüştür95. Yapılan bu değişiklikler ile, öncelikle
VUK’un ceza hukuku anlamında kabahatleri suç olmaktan çıkarma yaklaşımına uygun olarak
suç tabiri kanunun bu maddesinden çıkarılmış olmasına rağmen, vergi kabahati terimi kanuna
konulmamıştır96.
VUK’ta 4369 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklik sonrası, 344. maddenin ikinci fıkrası
hükmünde vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi durumunda kayba
uğratılan verginin üç katı tutarında ceza alınacağı hüküm altına alınmıştır. VUK’un 359.
maddesinde yazılı fiiller, hem vergisel bir kabahat hem de ceza hukuku anlamında vergi suçu
niteliği taşımaktadır. Cezası idârî para cezası olan eylemler “Vergi Kabahatleri”, hapis cezası
olan eylemler “Vergi Suçları” olarak sınıflandırılmaktadır. Kabahatler Kanunu’ndan önce
idârî vergi suçları ve adlî vergi suçları olarak sınıflandırılan suçlara karşılık olmak üzere
doktrinde çok farklı kavramlar (mali nitelikli suçlar-ceza hukuku anlamında suçlar, idârî kaza
organlarınca yargılanan vergi suçları-kamusal vergi suçları vb.) kullanılmıştır. Ancak KK’nın
yürürlüğe girmesinden sonra bu isim ve kavram ve tartışmalarının önemi kalmamış ve vergi
kabahatleri ve vergi suçları sınıflandırmasının kullanılması hususundaki görüş ağırlık
kazanmıştır97.
5252 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 98 5349
Sayılı Kanunla99 değişik ve 18.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren 6. maddesinin birinci fıkrası
ile “ağır hapis” cezaları “hapis” cezası halini almıştır. 5252 Sayılı Kanun’a 5349 Sayılı
Mahmut GÜRSES, “Hafifletilirken Ağırlaşan Cezalar Ve Bilerek İbaresinin Yokluğunda Kaçakçılık Suç Ve Cezaları, Yaklaşım, Sayı 74,
Şubat 1999, s.19.
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Kanunla eklenen Geçici 1. madde ile “diğer kanunların, 5237 sayılı TCK’nın Birinci Kitabında
yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve
en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır.” hükmü getirilmiştir. 5252 Sayılı Kanun’da
yapılan her iki düzenlemede 01.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş Geçici 1. maddede
geçen “31 Aralık 2006” tarihi 5560 Sayılı Kanun100 ile, 19.12.2006 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmek üzere “31 Aralık 2008” şeklinde değiştirilerek, yürürlüğe giriş tarihi
ertelenmiştir.
5252 Sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinde belirtilen tarihler arasında VUK’un TCK’nın genel
hükümlerine aykırı olan hükümleri; VUK’ta hüküm bulunmayan konularda ise TCK’nın genel
hükümleri uygulanacaktır. TCK’nın 50-52. maddelerinde hükmedilen bir yıl veya daha az süreli
hapis cezalarına uygulanacak seçenek yaptırımlar ve hapis cezasının ertelenmesi konularında
VUK’ta hüküm bulunmadığından, bu hükümler vergi kaçakçılığı suçu içinde geçerli olacaktır.
01.06.2005 tarihinden 08.02.2008 tarihine kadar 4369 sayılı Kanunla değişik VUK’un 359.
maddesinin (a) bendinde yer alan suçların işlenmesi durumunda, bir yıl veya daha az süreli
hapis cezasına hükmolunur ise seçenek yaptırımlar uygulanabilecektir. Şâyet seçenek yaptırım
olarak adlî para cezasının uygulanması halinde, para cezasına çevirme işleminde, VUK’un 359.
madde hükmü uygulanacak ve hükmolunan para cezası ertelenemeyecektir101. Ancak VUK’un
359. maddesinin para cezasına çevirme işleminde kullanılacak ölçüyü düzenleyen hükmü 5728
Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile102 8 Şubat 2008 tarihinden itibaren yürürlükten
kalktığı için, bu tarihten önce işlenen suçlarda infaz gerçekleşmemiş ise lehe olan kanunun
uygulanması ilkesine göre, TCK’nın genel hükümleri uygulanacak ve para cezasının
ödenmemesi durumunda seçenek yaptırımın değiştirilmesine hükmedilebilecektir103. İki yıl
(fiili işlediği sırada altmış beş yaşını bitirmiş veya onsekiz yaşını doldurmamış olanlar için üç
yıldır) veya daha az süreli hapis cezasına hükmolunması durumunda hapis cezası
ertelenebilmesi mümkün bulunmaktadır104.
4369 Sayılı Kanunla değişik VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde yer alan suçların 1 Haziran
2005 tarihinden itibaren 8.2.2008 tarihine kadar işlenmesi durumunda cezanın alt sınırı onsekiz
ay olduğu için seçenek yaptırımların uygulanma imkânı yoktur ve seçenek yaptırım olarak
öngörülen adlî para cezasına çevrilemez. İki yıl (fiili işlediği sırada altmış beş yaşını bitirmiş

5560 sayılı Kanun 19.12.2006 tarih ve 26381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Kanunla yapılan değişiklikle bir yıl olan alt sınır 03.07.2009 tarihinden itibaren 18 aya çıkarılmıştır.
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halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.”
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veya onsekiz yaşını doldurmamış olanlar için üç yıldır) veya daha az süreli hapis cezasına
hükmolunması durumunda hapis cezasının ertelenebilme imkânı vardır. VUK’un 359.
maddesinin (b) bendinde yer alan suçların işlenmesi durumunda ceza için seçenek yaptırımlar
uygulanması ve adlî para cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Fiili işlediği sırada altmışbeş
yaşını bitirmiş veya onsekiz yaşını doldurmamış olanlar için hükmedilen cezanın 3 yıl olması
durumunda

erteleme

imkânı

vardır.

Bunun

dışında

ceza

ertelenmesi

mümkün

bulunmamaktadır. VUK’un 359. maddesinin (c) bendinde yer alan suçların işlenmesi
durumunda ceza için seçenek yaptırımlar uygulanması ve adlî para cezasına çevrilme imkânı
bulunmamaktadır. Cezanın iki yıl olarak belirlenmesi halinde hapis cezası ertelenebilmesi
mümkündür. Ertelenebilecek cezanın üst sınırı, fiili işlediği sırada altmış beş yaşını bitirmiş
veya onsekiz yaşını doldurmamış olanlar için üç yıldır.

3.3.2. Kabahatler Kanunu’nun Vergi Kabahatleri Üzerindeki Etkileri
3.3.2.1. Vergi Kabahatleri İçin Uygulanacak İdârî Yaptırımın Hukuki
Niteliği
İdârî vergi cezaları, vergi kanunları ile konulmuş olan kurallara uymayanlara, vergi idaresi
tarafından uygulanan idârî yaptırımlar olup, işlenen kabahat fiilinin niteliğine göre yasalar
çerçevesinde vergi idaresi tarafından uygulanmaktadır105. Bu tür cezalar mükelleflerin hukuk
düzenine aykırı fiillerinden dolayı verilen idârî nitelikteki cezalardır. Bunlar eylemlerin
niteliğine göre, vergi ziyaı cezası, usûlsüzlük cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezalar olarak
VUK’ta yer almıştır106. VUK’ta belirtilmiş bazı fiiller karşılığında parasal vergi cezaları
yanında hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi de öngörülmüştür. Bu düzenlemeler ile doğal olarak
vergi hukukunun sınırlarının aşılarak ceza hukuku anlamında suçlar ve cezaların ihdası bahis
konusu olmaktadır107. Vergi suçlarının cezalandırılmasının amacı; vergi kanunlarına aykırı
davranma eğilim ve isteğinde olan vergi mükellefleri ve diğer idare edilenler üzerinde caydırıcı
etki yaparak vergi alacağının zamanında ve minimum kayıpla tahsilinin sağlanması olarak ifade
edilebilir. Bazı vergi cezalarının, mali sonuçları veya hürriyeti bağlayıcı özellikleri sebebiyle,
vergi cezalarının bir amacının da, vergi kanunlarına aykırı harekette bulunan vergi mükellefleri
ile sorumlularına işledikleri suçların bir sonucu olarak acı çektirmek olduğu söylenebilecektir.
Doktrinde, vergi kanunlarına aykırı fiiller için uygulanan mali nitelikteki yaptırımların
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tazminat, vergi zammı, idârî ceza ve ceza hukuku anlamında ceza olup olmadıkları tartışılmıştır.
Vergi cezalarının tazminat niteliğinde olduğu görüşünü savunanlar, vergi cezasının devlet
hazinesine zarar verme neticesinde ödenen bir para olduğunu ifade etmektedirler. Bu görüş
cezaların şahsîliği ilkesi bakımından eleştirilmektedir. Tazminat ödeme mükellefiyeti kişinin
ölümü ile birlikte mirasçılara geçtiği halde vergi cezaları ölüm halinde düşmektedir108.
Tazminatlarda ehliyet göz önünde bulundurulduğu halde vergi cezalarında ehliyetin bir önemi
yoktur. Bu görüşün günümüzde artık pek taraftarı bulunmamaktadır109.
Vergi cezalarının vergi zammı niteliğinde olduğu görüşünü savunanlar, vergi cezalarının bir
ceza olmayıp vergi zammı olduğunu iddia etmektedirler. Amacın da devlete gelir sağlamak
olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüşe yöneltilen eleştiriler de “cezaların şahsîliği” yönünden
olmuştur. Vergi cezaları vergi zammı olarak kabul edilir ise mirasçılara geçmesi gerekecektir.
Oysa vergi cezaları vergi mükellefinin ölümü halinde düşmektedir. Ayrıca vergi tekniği
açısından konuya yaklaştığımızda ise “vergiyi doğuran olay ile ceza uygulamasını öngören
olay birbirinden farklı”dır. Bu sebeple vergi cezasının devlete gelir sağlama amacının olduğu
görüşü yerinde bir görüş değildir, bu görüşü destekleyen çok kimse de yoktur110.
Vergi cezalarının ceza hukuku anlamında para cezası olduğu görüşünü savunanlar, vergi
cezasının ceza kanunlarında yer alan ve suçluyu belli miktarlarda para ödemeye zorlayan bir
para cezası olduğunu iddia etmektedirler. Bu görüşte çeşitli yönlerden eleştiriye tutulmaktadır.
Vergi cezaları ile ulaşılmak istenilen amaç, ceza hukuku anlamında para cezalarında yoktur.
Vergi cezalarında vergi alacağını güvence altına almak da amaçlandığı halde diğer para
cezalarının böyle bir amacı yoktur. Diğer para cezalarında tüzel kişilerin cezaî sorumluluğu
yoktur, ancak vergi cezalarında tüzel kişiler sorumludur. Vergi cezalarının ödenmemesi
durumunda hapis cezasına çevrilmesi söz konusu değildir. Fiilin ceza yargılaması hükmü ile
idarece yapılacak işlem arasında bir illiyet bağı yoktur. Kişinin ceza mahkemesinde beraat
etmesi, idarece vergi cezası uygulanmamasının gerekçesi olamaz111.
Vergi cezalarının idârî cezalar olduğu görüşünü savunanlara göre, mali anlamda vergi suç ve
cezaları için idârî cezalar idarenin ceza verme yetkisi kapsamında düşünülmesi gereken cezalar
olup, fiil ile yaptırım idârî usûller ile tespit edilir. Kabahat ve ceza idare tarafından tespit edilir
ve uygulanır112. Bu tür fiillere tatbik edilen mali anlamdaki vergi cezaları da idârî yaptırım
olarak sayılabilir. VUK’ta düzenlenen vergi kabahatlerinin cezalandırılmasında idare hem taraf
hem de yargıç işlevi görmektedir. Yapılan hataların düzeltilmesi, indirim mekanizması,
ERGİNAY, a.g.e., s.20.
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uzlaşma gibi müesseselerle cezalar üzerinde idarenin tasarruf yetkisi bulunmaktadır. Oysa hiç
bir idârî organın gerçek bir ceza üzerinde bu tür yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yukarıda
sayılan görüşlerden en fazla taraftar toplayanı vergi cezalarının idârî bir ceza olduğuna ilişkin
görüştür. Vergi cezaları ceza hukukunun çeşitli ilkelerini taşımakla beraber, hukuki nitelik
olarak idârî cezalara benzemektedirler113.
Çalışmada esas alınan görüşümüze göre, vergi cezaları kabahatler ve suçlar yönünden ayrıma
tabi tutularak tasnif edilmelidir. Çünkü vergi kanunlarına aykırılık oluşturan fiil ve bu fiiller
için uygulanacak idârî yaptırım, yargı kararına ihtiyaç olmadan vergi idaresi tarafından
doğrudan idârî usûllerle tespit edildiği gibi, vergi idaresinin belli kurallara göre uygulanacak
ceza miktarını indirme (uzlaşma, cezalarda indirim) veya tamamen kaldırma (pişmanlık) yetkisi
bulunmaktadır. Ayrıca idârî vergi cezaları ile ilgili uyuşmazlıklar için görevli yargı yeri vergi
mahkemeleridir ve idârî yaptırımların uygulanabilmesi için fâilin kastı aranmaz. Vergi
kaçakçılığı dahil bir kısım vergi suçları ise bağımsız ceza mahkemeleri tarafından karara
bağlanan hürriyeti bağlayıcı cezalardır. Vergi cezaları idârî kabahat yönünden vergi idaresi ile,
hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden ise ceza hukuku ile yakından ilgili olup kendine özgü
niteliği olan cezalardır.

3.3.2.2. Kabahatler Kanunu’nun Genel Kanun Olma Niteliği
TCK ve KK’nın her ikisi de yaptırım sistemine ilişkin önemli değişiklikler getirmesi ve özel
ceza düzenlemeleri yer alan diğer kanunları da etkilemelerine rağmen herhangi bir geçiş süreci
belirlenmemiştir. Uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların fark edilmesi ile birlikte özel
kanunların TCK’nın genel hükümlerine aykırı düzenlemelerinin bu kanunlarda değişiklik
yapılıncaya ve en geç 31.12.2008 tarihine kadar uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılarak,
TCK değişiklikleri ile ilgili geçiş süreci düzenlenmiştir. Ancak 01 Haziran 2005 tarihi itibarıyla
yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu açısından böyle bir düzenleme yapılmamıştır.
KK’nın genel gerekçesinde kanunun idârî yaptırımlar ile ilgili genel bir kanun ihtiyacını
gidermeye yönelik olduğu ifade edilmiştir114.
KK’nın 3. maddesinin“Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında
da uygulanır.” şeklindeki hükmü, Anayasa Mahkemesi’nin 1.3.2006 tarih ve E. 2005/108, K.
2006/35 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Anayasanın 125, 142 ve 155. maddeleri uyarınca
kanun koyucunun idârî yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde adlî yargının
113
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görevlendirmesi konusunda geniş takdir hakkının bulunmadığı, idare hukuku esaslarına göre
tesis edilen bir işlemin sadece para cezası yaptırımı içermesine bakılarak idârî yargı alanından
çıkarılarak adlî yargıya bırakılmasının mümkün olmadığı gerekçeleriyle, Anayasa’nın 125 ve
155. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilen hükmün, kararın Resmi Gazete’de
yayınlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir115. Anayasa
Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine KK’nın 3. maddesi 5560 sayılı Kanunla 19.12.2006
tarihinde yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde yeniden kaleme alınmıştır:
“(1) Bu Kanunun;
a) İdârî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda
aksine hüküm bulunmaması halinde,
b) Diğer genel hükümleri, idârî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi
yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır.”
Anayasanın 38. maddesi ve KK’nın 4. maddesinde yer alan “kanûnilik ilkesi”ne göre, kabahat
niteliğindeki eylemler KK’da düzenlenmiştir. Vergi kabahatleri yönünden VUK’ta bir
düzenleme olmaması durumunda, KK’nın içerdiği hüküm geçerli olacaktır116. KK’da kanûnilik
ilkesinin düzenlenmesi, idârî yaptırımların uygulanmasında da kanûnilik ilkesinin geçerli
olduğunu göstermektedir. Bu düzenlemelere göre idare, kabahat niteliğinde eylemi tanımlarken
serbest irade sahibi değildir, kendisine yasayla verilmiş açık bir yetkinin olması zorunluluğu
vardır. KK’nın 4. maddesine göre vergi idaresinin vergi kabahatlerini belirleme imkânı
bulunmakla beraber, bu kabahatlere ilişkin yaptırımları etkileme yeteneği bulunmamaktadır.
KK’nın açık hükmü dikkate alındığında, VUK’un mükerrer 414. maddesiyle Bakanlar
Kurulu’na tanınan yetkinin vergi cezalarına ilişkin kısmının artık uygulanma olanağı hukuken
bulunmamaktadır. Bir kabahatin işlendiği tarihin tespiti uygulanacak ceza normunun
belirlenmesi ve zamanaşımı süresinin hesaplanması yönünden önem arz etmektedir. KK’nın 5.
maddesinde 5237 sayılı TCK’ya atıfla, TCK’nın zaman bakımından uygulamaya ilişkin
hükümlerinin kabahatler yönünden de uygulanacağını hükme bağlamış, kabahatler karşılığında
kabul edilen idarî yaptırım kararlarının yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama
kuralının geçerli olduğu kuralına yer verilmiştir. KK’nın 5. maddesine göre, kabahat neticenin
oluşup oluşmamasına göre değil, fâilin icraî veya ihmâlî davranışı gerçekleştirdiği zaman
işlenmiş kabul edilmektedir. Bu kuralın vergi kabahatlerinin tamamı açısından uygulanma
imkânı yoktur. Çünkü neticesi harekete bitişik olan ve tehlike kabahati oluşturan usûlsüzlük ve
Karar 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
KK’nın 4. maddesi “(1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları
bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.”
115
116
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özel usûlsüzlük eylemlerinin oluşumu anının tespitinde dikkate alınabilecek olsa bile vergi ziyaı
kabahati açısından uygulanması mümkün olamayabilecektir. Vergi ziyaı kabahatinde kabahatin
oluşabilmesi için neticenin ortaya çıkması zorunlu bir unsur olarak düzenlenmiş olup, vergi
ziyaı ortaya çıkmadan herhangi bir vergi ziyaı kabahatinden bahsetmek mümkün değildir.
Burada zarar kabahati görünümünde olan vergi ziyaında netice hareketten ayrı olup, kabahatin
oluşma zamanını icraî veya ihmâlî davranışın tamamlanma anına indirgemek mümkün
bulunmamaktadır. KK’nın “yer bakımından uygulama” başlıklı 6. maddesinde 5237 sayılı
TCK’nın yer bakımından uygulamaya ilişkin 8. maddesi hükümlerine atıfla, bu hükümlerin
kabahatler bakımından da uygulanacağı belirtilmiş, bu genel kurala karşın, kanunlarda aksine
hüküm bulunan haller saklı tutulmuştur. TCK’nın “yer bakımından uygulama” başlıklı 8.
maddesinde ise, Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunlarının uygulanacağı hüküm
altına alınmış, fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veyahutta neticenin Türkiye'de
gerçekleşmesi hâlinde suçun Türkiye'de işlenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla
vergi kabahatleri yönünden de KK’nın ve TCK’nın yer bakımından uygulanma kuralları geçerli
olacaktır.

3.3.2.3. Kabahatler Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan
Kabahatlere Etkileri
KK’nın genel hükümlerinde, kabahat sayılan eylemlere ilişkin cezalandırma kuralları ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir117. Bu kurallar, Kabahatler Kanunu genel kanun olduğu için diğer
kanunlardaki kabahatler yönünden de uygulanacaktır. Bu durumun istisnası kabahat ihtiva eden
diğer kanunlarda idarî müeyyide kararlarına karşı kanun yoluna ait özel hüküm bulunması
halinde KK’nın bu konudaki düzenlemesi değil, özel hüküm geçerli olacaktır118. Bu açıdan
Kabahatler Kanunu, diğer kanunlardaki kabahat nevinden düzenlemelerle bu düzenlemelerin
uygulamasına ilişkin hükümler üzerinde doğrudan etkide bulunacaktır. KK’nın 2. maddesine
göre neticesine idârî yaptırım öngörülen eylemler kabahat olarak tanımlanmaktadır. Yapılan bu
yasal düzenleme sonrasında VUK’ta düzenlenen ve karşılığında idârî yaptırım kabul edilen
vergi ziyaı ile usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük eylemleri vergi kabahati sınıfına girmişlerdir 119.
Aynı konuyu düzenleyen iki kanun bulunması halinde çatışan hükümlerden hangisinin
yürürlüğünün devam ettiği, söz konusu kanunların genel kanun-özel kanun olup olmamalarına

Meltem SAĞLAM, “ Kabahatler Kanunu’nun Vergi Ceza Hukukuna Etkisi”, Vergi Dünyası, Sayı 294,Şubat 2006, s.146.
ERDEM, a.g.e., s.413.
119
SAĞLAM, a.g.m., s.148.
117
118
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göre farklılık oluşturmaktadır120. Bu ayrıma göre karşılaşılabilecek farklı durumlarda
değerlendirme şu şekilde yapılacaktır121:
1. Önceki ve sonraki kanunların her ikisinin de genel veya özel kanun olmaları
durumunda eski tarihli kanun hükmü yeni tarihli kanun ile yürürlükten kaldırılmış olur.
2. Önceki kanunun genel, sonraki kanunun özel kanun olması halinde eski tarihli
kanun hükmü yürürlükten kaldırmış olur.
3. Önceki tarihli kanunun özel, sonraki tarihli kanunun genel nitelikte olması
durumunda ise kanun koyucunun iradesi ve bu düzenlemeyi yapmaktaki amacını gözden
geçirerek sonuca ulaşmak gerekecektir.
KK bütün idârî aykırılıklarla ilgili düzenlemeler getiren genel nitelikli bir kanundur.
VUK, 1. maddesinde belirtilen vergilerle ilgili hükümler içeren genel nitelikte bir usûl
kanunudur. Ancak, VUK’un vergi kabahatleri ve bunların yaptırımları ile ilgili hükümleri,
KK’da yer alan hükümler karşısında özel hüküm niteliği taşımaktadır 122. KK’da düzenlenmiş
olmakla birlikte, VUK’ta hüküm mevcut olmayan konularda vergi kabahatleri açısından
KK’nın geçerli ve etkili olduğunu kabul etmek gerekir123. Bu kapsamda, KK’da düzenlenen
ancak VUK’ta düzenlenmemiş olan kanûnilik ilkesi ve ayrıca zaman ve yer bakımından
uygulama kuralları, VUK kapsamında düzenlenen vergi kabahatleri açısından da geçerlidir.
KK’nın genel hükümlerinin, açık hüküm olmamasına rağmen, VUK’un ilgili düzenlemelerini
zımnen ilga ettiğini varsaydığımızda, VUK’un tebligata ilişkin özel düzenlemeleri de dahil çok
sayıda düzenlemesinin yürürlükten kalktığını kabul etmek gerekecektir ki, bu doğru bir
yaklaşım olmayacaktır. Çünkü kanun koyucunun amacı, kabahatlerle ilgili olarak çok sayıda
kanunda yer alan düzenlemelerle ilgili olarak hüküm bulunmadığı hâllerde uygulanacak genel
hükümleri düzenlemektir. VUK’ta hüküm bulunan durumlarda bu hükümler uygulanacak,
KK’nın genel hükümleri ise, ancak VUK’ta hüküm bulunmayan hâllerde uygulanabilecektir124.
KK’nın kast veya taksir ile ilgili hükümlerine, VUK’ta açık olarak yer verilmediği için KK’nın
bu hükmü vergi kabahatleri açısından geçerli olacaktır125. KK’nın “Kabahatten Dolayı
Sorumluluğun Esasları” başlıklı ikinci bölümündeki hükümlerden kabahatin ihmâlî davranışla
işlenmesi doğrudan olmasa bile, VUK’ta yer almakta ve vergi kabahatleri açısından geçerli
bulunmaktadır. KK’nın hata, sorumluluk ve hukuka uygunluk nedenleri, kusurluluğu ortadan

Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Yedinci Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2010, Bursa, s. 201-202.
Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, 22. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007, s. 195, Kemal GÖZLER, a.g.e., s.238-239.
122
Tahir ERDEM “Yeni TCK ve Kabahatler Kanunu Sonrasında Vergi Cezalarında İçtima – III”, Diyalog Dergisi, Sayı: 223, Kasım 2006, s.
88-101.
123
ERDEM, a.g.e., s.414.
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F.İsmail Hakkı AYDOĞDU, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE (Yayımlanmamış Yükseklisans
Tezi), İzmir 2009, s. 48.
125
SAĞLAM, a.g.m., s.148-149.
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kaldıran nedenler ile teşebbüs hakkındaki hükümleri VUK’ta yer alan vergi kabahatleri
yönünden geçerli olacaktır. Ancak, VUK’ta özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, KK’da
yer verilen iştirak düzenlemesinin vergi kabahatlerine uygulanması vergi cezalarının yapısı ile
uyuşmamaktadır126. Hem KK’da, hem de VUK’ta aynı konuda hüküm bulunan haller
mevcuttur. KK’da organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk, içtima, soruşturma
zamanaşımı, yerine getirme zamanaşımı ile idarî para cezası başlığı altında peşin ödeme
indirimi düzenlenmiştir. VUK’un ceza hükümleri arasında da aynı konular farklı bir şekilde
düzenlenmiştir. VUK’un 332. maddesinde küçüklerin ve kısıtlıların ceza muhatabı olmadığı
haller, 333. maddesinde tüzel kişilerin sorumluluğu, 334. maddesinde damga vergisi ve damga
resminde sorumluluk, 335. maddesinde tek fiil ile çeşitli suç işlenmesi, muhtelif vergi ziyaına
sebebiyet verilmesi, 336. maddesinde muhtelif cezayı istilzam etmesi, 340. maddesinde
suçlarda birleşme, 374. maddesinde ceza kesmede zamanaşımı ve 376. maddesinde vergi ziyaı,
usûlsüzlük cezalarında indirim konuları düzenlenmiştir127.

Uygulamalar
126
127

ERDEM, a.g.e., s.416.
ERDEM, a.g.e., s.417.
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Vergi kabahatinin ayırıcı özellikleri ve unsurlarının neler olduğu anlaşılmıştır.
Vergi kabahatinin vergi suçları üzerine etkilerinin neler olduğu ortaya konulmuştur.
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Uygulama Soruları
Vergi kabahatinin unsurları nelerdir?
Vergi kabahatlerinin türleri nelerdir?
Vergi kabahatinin yaptırımları nelerdir?
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Bölüm Soruları
1) Kabahat fiilini işleyen kişinin kusurlu iradesinin olup olmamasının araştırılması
hangi unsura işaret eder?
a. Hukuka aykırılık
b. Manevi unsur
c. Kanuni unsur
d. Maddi unsur
e. Cezai unsur
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi vergi kabahatleri açısından doğrudur?
a. Kabahatler Kanunu özel kanundur
b. Kabahatler Kanunu hem genel hem özel kanun niteliğindedir
c. Kabahatler Kanunu vergiler ile ilgili olamaz
d. Kabahatler Kanunu istisnaen uygulanan bir kanundur
e. Kabahatler Kanunu genel kanundur
3) Aşağıdakilerden hangisi vergi kabahatlerinde maddi unsurlar olarak kabul
edilebilir?
a. Ticaret hukukunda sayılan icrai ve ihmali fiillerin gerçekleşmesi
b. Kabahat olarak vergi kanunlarında sayılan icraî ve ihmâlî fiillerin gerçekleşmesi
c. İdare hukukunda belirtilen icrai ve ihmali fiillerin gerçekleşmesi
d. Vergi yargısında sayılan icrai ve ihmali fiillerin gerçekleşmesi
e. Ceza kanunlarında sayılan icrai ve ihmali fiillerin gerçekleşmesi
4) Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçları için öngörülen hapis cezalarının en az 18
aydan başlamasının nedenlerinden biri olabilir?
a. Cezalar açısından tekerrür hükümlerini uygulamak
b. Cezalarda indirime gidebilmek
c. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesini engellemek
d. Cezalar açısından esneklik sağlamak
e. Para cezasının hapis cezasına çevirebilmek
5) Aynı konuyu düzenleyen iki kanun bulunması halinde çatışan hükümlerden hangisinin
yürürlüğünün devam ettiği, söz konusu kanunların genel kanun-özel kanun olup
olmamalarına göre farklılık oluşturmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ayrıma göre
karşılaşılabilecek farklı durumlarda değerlendirme ve yorum yapılacak durumlardan
biri değildir?
a. Önceki kanunun genel, sonraki kanunun özel kanun olması halinde eski tarihli kanun hükmü
yürürlükten kaldırmış olur.
b. Önceki ve sonraki kanunların her ikisinin de genel kanun olmaları durumunda eski tarihli
kanun hükmü yeni tarihli kanun ile yürürlükten kaldırılmış olur.
c. Önceki tarihli kanunun genel, sonraki tarihli kanunun özel nitelikte olması
durumunda eki kanunun uygulaması tercih edilir
d. Önceki ve sonraki kanunların her ikisinin de özel kanun olmaları durumunda eski tarihli
kanun hükmü yeni tarihli kanun ile yürürlükten kaldırılmış olur.
e. Önceki tarihli kanunun özel, sonraki tarihli kanunun genel nitelikte olması durumunda ise
kanun koyucunun iradesi ve bu düzenlemeyi yapmaktaki amacını gözden geçirerek sonuca
ulaşmak gerekecektir. Çoğu zaman da özel kanun uygulanır
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6) Vergilerle ilgili kabahatler …………………………. Kanunu’nda düzenlenmiştir
7) Tazminat ödeme mükellefiyeti kişinin ölümü ile birlikte mirasçılara geçtiği halde
vergi cezaları ölüm halinde ………………………..’dir.
8) “Aynı vergilendirme dönemi içerisinde kabahat olarak kabul edilen birden fazla
kabahat işlenmiş” durumunda işlenen kabahat sayısı değil, dönem dikkate alınarak
……………………… kabahat meydana gelmiş kabul edilir
9) Vergi kanunları ile konulmuş olan kurallara uymayanlara, vergi idaresi tarafından
uygulanan veya işlenen kabahat fiilinin niteliğine göre yasalar çerçevesinde vergi idaresi
tarafından uygulanan yaptırımlara ………………………… adı verilir.
10) Vergi kabahatlerinin yaptırımı ……………………………..’dır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümdeki açıklamalara göre; Vergi kabahati vergi ödevlerinin yerine getirilmemesine
neden olan, kanunların cezalandırdığı eylemlerdir. Vergi kabahatleri vergi kanunları ile ilgili
hükümlere aykırı hareket eden bir veya daha fazla kişi tarafından işlenebileceği gibi, birden
fazla eylem ile de işlenebilir. Vergi yasalarında emir ve yasaklar ile korunan hukuki yarar ve
yaklaşımlara göre çeşitli kabahatler gruplara ayrılarak sayılmaktadır.
Öncelikle vergi kabahatleri ile vergi suçlarının elde edilmeye çalışılan menfaat ve yaptırımın
amacı yönünden ayrıldığını ifade etmek gerekir. Çünkü vergi hukuku ile ceza hukuku arasında
özellikle yaptırımın amacı açısından doktriner bir tartışma söz konusudur. Kabahatlerin
amacının caydırma, cezalandırma veya ödetme olduğu konusu uzun zamandır tartışılmakta
olup, bu açıdan vergi hukukçularının ileri sürdüğü devletin gördüğü zarara eşit bir karşılık
almak değil, zararı aşan tutarda karşılık almak yoluyla cezalandırma amacı eleştirilmektedir.
Çünkü kabahat ile suçun yaptırımlarının ayrıştırmanın sadece cezalandırma amacı ile tespit
edilmesi mümkün değildir. Amaç yönünden kabahatler cezalandırma amaçlı idârî yaptırımlar
ve hazine zararını tazmin etme amaçlı yaptırımlar şeklinde iki sınıfa ayrılarak incelenmelidir.
Bu açıdan cezalandırma amacında olan idârî yaptırımlar, suç için uygulanan cezalar ile amaç
bakımından yakınlaşmaktadır.
Özetle vergi suçlarının amacı kamu düzenini korumak iken, vergi kabahatlerinin amacı herkesin
vergi ödevini yerine getirmesini sağlayarak dürüst vergi mükelleflerinin hukuki menfaatlerini
ve vergisel idârî düzeni hukuka uygun işleterek korumaktır. Vergi kabahatlerine vergi idaresi
tarafından genellikle idârî para cezası şeklinde idârî yaptırım uygulanırken, vergi suçlarına ceza
yargısı tarafından hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanmaktadır. Vergi kabahatleri sonucu vergi
idaresi tarafından uygulanacak olan idârî yaptırım ile ilgili uyuşmazlıklar vergi yargısında
çözümlenirken, hürriyeti bağlayıcı ceza ile ilgili uyuşmazlıklar ceza yargısında çözülmektedir.
Vergi kabahatlerinin yaptırımları vergi idaresi tarafından yerine getirilirken, vergi suçuna bağlı
cezalar infaz kurumları tarafından tatbik edilmektedir. Vergi suçları kasten işlenebilirken, vergi
kabahatleri için fiilin taksirle işlenmiş olması yeterlidir.
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VERGİ KABAHATİNİN TÜRLERİ VE CEZALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi kabahatinin türleri ve cezaları ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle vergi
ziyaı kabahati ele alınacak, ardından usulsüzlük kabahati incelenecektir. Daha sonra ise bu
eylemler için öngörülen cezalar izah edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi ziyaı kabahati nedir?
Usulsüzlük kabahati kaça ayrılarak incelenmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konunun kavramsal boyutları

Vergi ziyaı kabahatinin

Vergi ziyaı kabahatinin

ve unsurları ele alındıktan

mahiyeti

mahiyeti ve unsurları öğrenir.

sonra uygulamada karşılaşılan
durumlar ortaya konularaktır.
Konunun kavramsal boyutları

Usulsüzlük kabahatinin

Vergi usulsüzlük kabahatinin

ve unsurları ele alındıktan

türleri

türleri öğrenir.

sonra uygulamada karşılaşılan
durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kavramlar


Vergi suçu



Vergi kabahati



Vergi suçunun unsurları



Maddi unsur



Manevi unsur



Sahte fatura



Vergi Kaçakçılığı
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ KABAHATİNİN TÜRLERİ VE CEZALARI
4.1.VERGİKABAHATİ VE CEZALARI
Bu grupta yer alan hukuka aykırılıklarının tespiti vergi idaresi tarafından yapılır ve cezaları da
yine vergi idaresi tarafından uygulanır. Vergi cezalarını kesme yetkisi, idare içinde, vergi
dairelerine aittir. Vergi dairesi tarafından cezalandırılan kabahatler üç grupta toplanabilir.
Bunlar; vergi ziyaı kabahti, genel usulsüzlük kabahati ve özel usulsüzlük kabahatidir.

4.1.1. Vergi Ziyaı Kabahati
4.1.1.1. Vergi Ziyaı (Vergi Kaybı)
Vergi ziyaı, yükümlünün veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine
getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk
ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesidir (VUK, m. 341).
Vergi ziyaının oluşması için verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya haksız vergi
iadesine sebebiyet verilmesi gerekir. Geç veya eksik tahakkuk ise yükümlü veya sorumlusunun
vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik getirmesinden doğmalıdır.
Tahakkukun sonradan yapılması veya tamamlanması veyahut haksız iadesinin geri alınması
vergi ziyaını ortadan kaldırmaz.
Vergi dairelerinin vergi tarhını zamanında ve etkin şekilde yerine getirilebilmesi yükümlülerin
bu ödevleri düzgün bir biçimde yapabilmelerine bağlıdır. Vergi kanunları vergi yükümlülerine
kanuni defterlerin tutulması, belirli tarihlerde beyanname düzenlenmesi, işyeri değişikliklerinin
bildirimi gibi yükümlülükler getirmiştir. Mükellefler vergi ile ilgili sorumluluklarını yerine
getirmediklerinde vergi kaybına sebebiyet verir. Bu kayba neden olduklarında ise vergi zıyaı
suçu işlenmiş sayılır.
Yukarıda izah edildiği gibi vergi ziyaı, VUK’un 341. maddesinde belirtilen hallerde vergi
ziyaına sebebiyet verilmesidir (VUK, m. 341).
Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle
verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de
vergi ziyaı hükmündedir (VUK, m. 341) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan
tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza
uygulanmasına engel teşkil etmez (VUK, m. 341)
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Görüldüğü gibi vergi zıyaı tahakkuk işlemine bağlanmıştır. Dolayısıyla vergi ziyaında önemli
olan verginin zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk ettirilmesidir. Verginin tahakkuku tam ve
zamanında sağlanmışsa verginin geç tahsil edilmiş olması vergi ziyaı açısından bir önem arz
etmez. Vadesinde ödenmeyen vergi için, 6183 sayılı AATUHK hükümleri uygulanır.
Vergi kaybının unsurları şu şekilde belirtilebilir;
 Vergi kaybına yükümlü veya sorumlu neden olabilir;
 Vergi kaybı, yükümlü veya sorumlunun ödevlerini gereği gibi yerine getirmemesi sonucu
doğar,
 Vergi kaybı, verginin tahakkuk ettirilmemesi, eksik tahakkuk ettirilmesi, geç tahakkuk
ettirilmesi
 Haksız yere vergi iadesine neden olmak.

4.1.1.2. Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası
Vergi ziyaı kabahatinin cezası, vergi idaresi tarafından kesilen parasal bir yaptırımdır. 4369
sayılı Kanun ile getirilen sisteme göre, vergi ziyaı kabahatinin cezası, ziyaı uğratılan verginin
bir katı tutarında uygulanır. Buna temel vergi ziyaı kabahati cezası da denilmektedir. Ancak
vergi ziya kabahatinin cezasının üç kat olarak uygulandığı durumlar olduğu gibi, yüzde elli
oranında uygulanan uygulandığı durumlar da sözkonusu olmaktadır.

4.1.1.2.1. Temel Vergi Ziyaı Kabahati İçin Öngörülen Bir Kat Ceza
VUK’un 341. maddesinde yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, yükümlü
veya sorumlu hakkında ziyaı uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir
(VUK, m. 344).
Vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller;
 Kasıt unsurunun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yükümlünün vergilendirme ile
ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden
verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi,
 Şahsi, medeni haller veya ailevi durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile ve diğer
sebeplerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine
sebebiyet verilmesidir.
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4.1.1.2.2. Vergi Ziyaı Kabahati İçin Cezanın Üç Kat Olarak Uygulanması
Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat olarak
uygulanır. Yani kaçakçılık suçu işlenerek vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ceza
miktarı üç kat daha ağırlaşmaktadır. Ayrıca ilerde belirtileceği üzere bu fiilleri işleyenlere
hürriyeti bağlayıcı ceza da uygulanır. Başka bir ifade ile VUK’un 359. maddesinde, kaçakçılık
suçu sayılan fiillerle vergi kaybına yol açılması halinde, bunlar için vergi ziyaı cezası kesilmesi,
bu fiilleri işleyenler hakkında hürriyeti bağlantı ceza (hapis cezası) uygulanmasına engel teşkil
etmemektedir (VUK. m. 359). Ancak, kaçakçılık fiilleriyle vergi kaybına da yol açılması
halinde vergi ziyaı cezasının üç kat olarak kesilebilmesi, bu fiillerin kaçakçılık suçunu
oluşturduğu yönünde verilmiş olan ceza mahkemesi kararının varlığına bağlıdır. Aksi halde,
idarenin üç kat vergi ziyaı cezası kesmesi mümkün olmayacaktır.
Sözkonusu kaçakçılık fiiline iştirak edenlere ise vergi ziyaı cezası bir kat tutarında uygulanır
(VUK, m. 344).

4.1.1.2.3. Vergi Ziyaı Kabahati İçin Cezasının Yüzde Elli Uygulanması
Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra
verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu
madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır (VUK, m. 344). Başka bir ifade
ile yükümlünün vergi beyannamesini kanuni süre geçtikten sonra, ancak vergi incelenmesine
başlanılmasından önce vermesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde 50 oranında kesilir. Bu
kapsamda kanunî süresinde verilmeyen beyannamelere, kanunî süresinde verilmekle beraber
noksan tahakkuk ettirilen verginin tamamlanmasına ilişkin olarak verilen ek beyannameler ile
kanunî süresinde verilen beyannameye dayanılarak haksız yere iadesine sebebiyet verilen
vergiler için verilen düzeltme beyannameleri de dahildir.
Örneğin; Yükümlü A’nın Haziran 2011 dönemine ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda,
stopaj gelir vergisi matrahını 10.000 TL eksik beyan ettiği tespit edilmiş ve konuya ilişkin inceleme raporu 30.10.2011 tarihinde ilgili vergi dairesine intikal ettirilmiştir. Bu durumda vergi
ziyaı cezası; ziyaı uğratılan verginin bir katı tutarında olacaktır. Buna göre kesilecek vergi ziyaı
cezası 10.000 TL olacaktır. Bunun yanında ödemesi gereken normal vergi tutarı da 10.000 LT
olduğuna göre yükümlü toplamda 20.000 TL vergi ve ceza ödeyecektir.
Yukarıda verilen örnekte vergi ziyaına kaçakçılık suçu sayılan fiillere sebebiyet verilmesi
halinde yani vergi ziyaına yol açan fiilin aynı zamanda, VUK’un 359. maddesinde sayılan
fiillerden biri olması durumunda vergi ziyaı cezası üç kat olarak uygulanacaktır. Örneğin
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yükümlü A’nın yukarıda belirtilen dönemde stopaj gelir vergisi matrahını 10.000 TL eksik
beyan ederken sahte belge kullandığını varsayalım. Bu durumda kendisine kesilecek vergi ziyaı
cezası üç kat daha fazla olacaktır. Yani, ödeyeceği vergi ziyaı cezası 10.000x3= 30.000 TL
olacaktır. 10.000 TL vergi aslı da hesaba katıldığında yükümlünün ödeyeceği vergi ve cezası
toplamı 40.000 TL olacaktır. Söz konusu kaçakçılık suçlarına, iştirak edenlere kesilecek ceza
ise, ziyaa uğratılan verginin bir katı olarak uygulanacaktır. Bunun yanında yükümlüye ayrıca
hapis cezası da öngörülecektir.
Yukarıda verilen örnekte yükümlünün kanuni süresi geçtikten sonra vergi beyannamesini
verdiği varsayılırsa, bu durumda kendisine kesilecek vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında
uygulanacaktır. Yani kesilecek vergi ziyaı cezası 10.000 X 0,50 TL: 5.000 TL olacaktır.
Yükümlünün toplamda ödeyeceği vergi ve cezası ise 15.000 TL olacaktır.

4.2. Usulsüzlük Kabahati ve Cezaları
4.2.1. Usulsüzlük Kabahatinin Tanımı
Usulsüzlük kabahati, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır
(VUK, m. 351). Kanun koyucu burada vergi ziyanın bulunup bulunmadığına, yükümlü ya da
sorumlusunun suç işleme kastının olup olmadığına bakmaksızın vergi kanunlarında belirtilen
şekle ve usule ilişkin bazı kurallara uymamayı cezalandırmaktadır. Usulsüzlükte aşağıda
belirtilen fiillerin tarh döneminden önce veya sonra ortaya çıkarılmasının, yani vergi ziyaının
olup olmadığının önemi yoktur. Bu fiil yasada belirtilmiş tanıma uyuyorsa, kabahat olarak
değerlendirilir ve ceza kesilir.

4.2.2. Usulsüzlük Kabahatinin Dereceleri ve Cezaları
VUK’da usulsüzlük kabahati fiilleri iki grupta düzenlenmiştir. Birinci grupta düzenlenen
usulsüzlükler birden çok vergi için geçerli olan genel nitelikteki usulsüzlüktür. İkinci gruptaki
usulsüzlük ise sadece bir vergiye ya da bir olaya ilişkin özel nitelikteki usulsüzlüklerdir (VUK,
m. 352).

4.2.2.1. Genel Usulsüzlük Kabahatleri, Türleri ve Cezaları
Genel usulsüzlük kabahati iki derece halinde gruplandırmıştır. Bu derece ve buna bağlı cezalar
aşağıda sıralanmıştır.
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i. Birinci Derece Usulsüzlük Kabahati:
 Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
 Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
 Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına
imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
 Çiftçiler tarafından muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet
edilmemesi;
 VUK’un kayıt nizamına ait hükümlerine (madde 215-219) uyulmamış olması (Her
incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek
fiil sayılır);
 İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
 Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış
olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler,
tasdik ettirilmemiş sayılır);
 Diğer ücretler üzerinden salınan gelir vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh
ettirilmemiş olması;
 Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak ikinci 15.
günlük ek süre içinde verilmiş olması.
ii. İkinci Derece Usulsüzlük Kabahati:
 Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak ilk 15. günlük
ek süre içinde verilmiş olması,
 Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek
doğru bir şekilde yapılmaması,
 Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı
bildirmek hariç),
 Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması,
 Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin
sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması,
 Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı
ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere
uyulmamış olması,
 Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve
vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.
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iii. Genel Usulsüzlük Kabahatinin Cezası
Usulsüzlük kabahati için, çeşitli yükümlü gruplarına göre, aşağıdaki tabloda gösterilen maktu
yani sabit bir tutar şeklinde cezalar öngörülmüştür.
Burada yer alan cezalar, çeşitli yükümlü grupları itibarıyla birinci ve ikinci derecede
usulsüzlükler için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ayrıca usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse,
yukarıdaki cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir (VUK, m. 352).
Tablo 4.1: Usulsüzlük Kabahatine Öngörülen Cezalara Ait Cetvel (01.01.2018)
Yükümlü Grupları
Sermaye şirketleri
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci
sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı
İkinci Sınıf Tüccarlar
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
Kazancı basit Usulde tespit edilenler
Gelir vergisinden muaf esnaf

Birinci Derece
Usulsüzlükler İçin
(TL )
148

İkinci Derece
Usulsüzlükler için
(TL)
80

90

45

45

21

21

12

12
5,7

5.7
3,2

Usulsüzlük fiilleri birbirinin doğal ve zorunlu sonucu ise fiil tek sayılmaktadır. Örneğin defterin
verilmeyip, beyannamenin de verilemiş olması, birbirine bağlı ve biri diğerinin tabii sonucu
kabul edilmektedir. Böyle bir durumda tek bir usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.
Öte yandan, usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirirse, yukarıdaki tabloda yazılı cezalar iki kat
olarak kesilir.

4.2.2.2. Özel Usulsüzlük Kabahati ve Cezaları
Özel usulsüzlük kabahatin ilişkin hükümler bütün vergilere değil, sadece bazı vergi ya da
olaylara uygulanmaktadır. Özel usulsüzlük cezasının uygulanacağı haller birkaç grupta
toplanmıştır. Bunlar; belge düzenine uyulmaması, damga vergisinin usulüne uygun olarak
ödenmemesi, vergi idarelerince istenen bilgilerin verilmemesi ile vergi inceleme elemanına
yardımcı olunmaması.
a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul
hükümlerine uyulmaması:
Bu başlık altına giren suçlar ve cezalar birkaç grupta incelenebilir.
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i. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuz ve serbest meslek makbuzlarının verilmemesi,
alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek tutarların gösterilmemesi: Verilmesi ve
alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının
verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara
yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir
belge için 01.01.2018'den itibaren 240 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması
gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir
takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için kesilecek toplam ceza
miktarı 12.000 TL, her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek ceza toplamı
120.000 TL'yi aşamaz. Öte yandan ilgili ceza hem belge vermeyene, hem de almayana
kesilecektir (VUK, m. 353).
ii. Perakende satış fişi, gider ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi gibi belgelerin düzenlenmemesi veya gerçeğe aykırı miktarlar üzerinden
düzenlenmesi: Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma
bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye
Bakanlığınca

düzenlenme

zorunluluğu

getirilen

belgelerin;

düzenlenmediğinin,

kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı
meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir
belge için 01.01.2018'den itibaren 240 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, her bir belge
nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12.000
TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 120.000 TL’yi aşamaz (VUK, m. 353).
iii. Tüketicilerin fatura ve benzeri belge almamaları: Tüketicilerin, fatura, gider pusulası,
müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi
ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara perakende
satış fişi ve benzeri belgeleri düzenlemeyenlere kesilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük
cezası kesilir. Ancak, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi
incelenmesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir.
Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana
verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer (VUK, m. 353).
iv.

İşlemlerin

zamanında

defterlere

kaydedilmemesi,

defterlerin

işyerinde

bulundurulmaması ve vergi levhası asılmaması: Günlük kasa defteri, günlük perakende satış
ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti
getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin
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günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara
istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha
bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan yükümlülerin bu zorunluluğa uymamaları halinde
her tespit için 240 TL özel usulsüzlük cezası kesilir (VUK, m. 353).
v. Muhasebe Standartlarına Uyulmaması: Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe
standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye
yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara
uymayanlara 5.700 TL özel usulsüzlük cezası kesilir (VUK, m. 353).
vi. Vergi kimlik numarası kullanmadan işlem yapmak: Vergi kimlik numarası ile yapılması
zorunlu olan işlemleri, vergi kimlik numarası olmadan yapmak ve kayıtlarda vergi kimlik
numarasına yer vermemek halinde her bir işlem için 290 TL özel usulsüzlük cezası kesilir
(VUK, m. 353).
viii. Belge basımı ile ilgili bildirim görevinin yerine getirilmemesi: Belge basımı ile ilgili
bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 600 TL özel
usulsüzlük cezası kesilir (VUK, m. 353).
ix. Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen işlemlerin bildirilmemesi: 4358
sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen
kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının
belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi)
ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında 1.200 TL özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza
kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler
(VUK, m. 353).
x. Vergi yoklama memurunun ikazına rağmen durulmaması: Maliye Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durdurmayan aracın sahibi adına 900 TL özel usulsüzlük
cezası kesilir. Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği
takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında VUK’un 336.
Maddesine hükmü uygulanmaz. Yani ilgili maddede belirtilen iki cezadan sadece miktar
itibariyle ağır olanın kesilmesi yoluna gidilmez; daha açık bir ifade ile iki ceza birlikte kesilir
(VUK, m. 353).
b) Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük Suçu ve Cezası
Damga Vergisi konusuna giren kağıtlar ve ilanlara yapıştırılan pullar, Damga Vergisi
Kanununun belli ettiği şekilde iptal edilmemişse, iptal edilmemiş olan pulların kıymeti
üzerinden maktu vergilerde %50, nispi vergilerde ise %10 oranında vergi cezası kesilir. Bu
hüküm, resmi daireler, noterler, bankalar ve anonim şirketlerle kanuna tabi kurumlara ve
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derneklere ibraz edilen veya gönderilen kağıt ve ilanların iptal edilmemiş pulları hakkında
uygulanmaz (VUK, m. 355).
c) Bilgi Verme ve İbraz Ödevini Yerine Getirmeyenler İle Maliye Bakanlığınca Getirilen
Zorunluluklara Uymayanlara Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezaları
VUK’un 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257.
madde uyarınca, istenen belgelerle diğer kayıtlarını, yetkili makam ve memurların talebi
üzerine ibraz etmeyenlere, yeminli mali müşavirlerce talep edilen defter, belge ve diğer
kayıtlarını ibraz etmeyenlere, maliye bakanlığının verdiği yetkiye istinaden getirilen
zorunluluklara uymayanlara ve kamu idare ve müesseselerinden istenen bilgilerin verilmemesi
halinde bunların yöneticilerine aşağıdaki özel usulsüzlük cezaları kesilir (2018 yılı için). Buna
göre;
 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1600 TL,
 İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler
hakkında 800TL,
 Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400 TL, özel
usulsüzlük cezası kesilir.
Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak
yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya
yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin
süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması
cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır (VUK, Mük. m. 355)
Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre
verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin
yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak
uygulanır (VUK, Mük. m. 355).
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu
maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde
özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında 3. fıkra hükmü
uygulanmaz (VUK, Mük. m. 355).
Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak
süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin
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sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. 10
günlük süreyi takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük
cezası 1/2 oranında uygulanacaktır. Bu süreden sonra düzeltme amacıyla verilecek olan
bildirim ve formlar için yukarıdaki tabloda yer alan cezalar kesilecektir.
Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken
özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik
ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün
içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır (VUK, Mük. m. 355)
3) Vergi Borcunu Ödemeyen ve Cezası Olan Yükümlülerin İsimlerinin Kamuoyuna
Açıklanması
VUK’un 5. maddesinin 4. bendine göre; yükümlülerin vergi tarhına esas olan beyanları,
kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları
Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Sahte ve yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları
vergi inceleme raporuyla tespit olunanların bu suçları, bunların mensup oldukları yasal
kuruluşlara bildirilebilir.

Uygulamalar
Vergi kabahatinin türlerinin neler olduğu anlaşılmıştır.
Vergi kabahati için öngörülen yaptırım ve cezaların neler olduğu ortaya konulmuştur.
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Uygulama Soruları
1. Vergi ziayı kabahati nedir?
2. Genel usulsüzlük kabahatinin cezalarının mahiyeti nelerdir?
3. Özel usulsüzlük kabahtinin yaptırım nelerdir?
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Bölüm Soruları
1) Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya haksız vergi iadesine sebebiyet
verilmesi aşağıdaki hangi duruma sebebiyet vermiş olabilir?
a. Vergi ziyaı kabahati oluşmuştur
b. İkinci derece usulsüzlük kabahati oluşmuştur.
c. Özel usulsüzlük kabahati oluşmuştur
d. Birinci derece usulsüzlük kabahati oluşmuştur
e. Genel usulsüzlük kabahati oluşmuştur
2) Aşağıdakilerden hangisi sahte fatura kullanmak veya düzenlemek suretiyle vergi ziyaı
kabahatine yol açılması durumunda öngörülecek para cezalarından birdir?
a. Ziya uğratılan verginin üç katı tutarında para cezası
b. Ziya uğratılan verginin iki katı tutarında para cezası
c. Ziya uğratılan verginin dört katı tutarında para cezası
d. Ziya uğratılan verginin bir katı tutarında para cezası
e. Ziya uğratılan verginin beş katı tutarında para cezası
3) Aşağıdakilerden hangisi birinci derece usulsüzlük kabahati eylemlerinden biri
değildir?
a. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına
imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması
b. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması
c. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması
d. Verilmesi ve alınması gereken icab eden faturanın verilmemesi veya alınmaması
e. Çiftçiler tarafından muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet
edilmemesi
4) Aşağıdakilerden hangisi vergi kaybının unsurlarından biri değildir?
a. Vergi kaybı, verginin tahakkuk ettirilmemesi, eksik tahakkuk ettirilmesi, geç tahakkuk
ettirilmesi şeklinde ortaya çıkar
b. Vergi kaybına yükümlü veya sorumlu neden olabilir
c. Tahakkuk ettirilmiş verginin zamanında ödenmemesi de vergi kaybı olarak kabul
edilir
d. Vergi kaybı, yükümlü veya sorumlunun ödevlerini gereği gibi yerine getirmemesi sonucu
doğar
e. Haksız yere vergi iadesine neden olmak da vergi kaybı olarak kabul edilir
5) Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest
meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek
meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde hangi yaptırım uygulanır?
a. Birinci derece usulsüzlük cezası
b. Vergi ziyaı cezası
c. Özel usulsüzlük cezası
d. Genel usulsüzlük cezası
e. İkinci derece usulsüzlük cezası
6) Vergi ziyanın bulunup bulunmadığına, yükümlü ya da sorumlusunun suç işleme
kastının olup olmadığına bakmaksızın vergi kanunlarında belirtilen şekle ve usule
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ilişkin bazı kurallara uymamayı cezalandıran fiillere ………………………….. adı
verilmektedir.
7) Vergi kanunlarının şekle
……………………… adı verilir

ve

usule

ilişkin

hükümlerine

uyulmamasına

8) Yükümlü açısından işe başlamanın zamanında bildirilmemesi durumunda
………………………. cezası öngörülür.
9) Vergi ziyaı kabahatinin yaptırımı ………………………… dır.
10) Vergi usulsüzlük kabahati fiilleri ………………………… kanunda düzenlenmiştir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kabahat olarak tanımlanan ve bu grupta yer alan hukuka aykırılıklarının tespiti vergi idaresi
tarafından yapılır ve cezaları da yine vergi idaresi tarafından uygulanır. Vergi cezalarını kesme
yetkisi, idare içinde, vergi dairelerine aittir. Vergi dairesi tarafından cezalandırılan kabahatler
üç grupta toplanabilir. Bunlar; vergi ziyaı kabahati, genel usulsüzlük kabahati ve özel
usulsüzlük kabahatidir.
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Vergi ziyaı, yükümlünün veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine
getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk
ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesidir.Vergi ziyaı kabahatinin cezası, vergi idaresi
tarafından kesilen parasal bir yaptırımdır. 4369 sayılı Kanun ile getirilen sisteme göre, vergi
ziyaı kabahatinin cezası, ziyaı uğratılan verginin bir katı tutarında uygulanır. Buna temel vergi
ziyaı kabahati cezası da denilmektedir. Ancak vergi ziya kabahatinin cezasının üç kat olarak
uygulandığı durumlar olduğu gibi, yüzde elli oranında uygulanan uygulandığı durumlar da
sözkonusu olmaktadır.
Usulsüzlük kabahati, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır.
Kanun koyucu burada vergi ziyanın bulunup bulunmadığına, yükümlü ya da sorumlusunun suç
işleme kastının olup olmadığına bakmaksızın vergi kanunlarında belirtilen şekle ve usule ilişkin
bazı kurallara uymamayı cezalandırmaktadır. Usulsüzlükte yasada belirtilen fiillerin tarh
döneminden önce veya sonra ortaya çıkarılmasının, yani vergi ziyaının olup olmadığının önemi
yoktur. Bu fiil yasada belirtilmiş tanıma uyuyorsa, kabahat olarak değerlendirilir ve ceza kesilir.
VUK’da usulsüzlük kabahati fiilleri iki grupta düzenlenmiştir. Birinci grupta düzenlenen
usulsüzlükler birden çok vergi için geçerli olan genel nitelikteki usulsüzlüktür. İkinci gruptaki
usulsüzlük ise sadece bir vergiye ya da bir olaya ilişkin özel nitelikteki usulsüzlüklerdir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle vergi yargısının görev ve fonksiyonları ele alınacaktır. Daha sonra vergi
yargısında görevli ve yetkili mahkemeler üzerinde durulacaktır. İlerleyen bölümlerde Türk
vergi yargısı sistemi ve dava süreçleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi yargısı sistemi kaç açamadan oluşmaktadır?
Vergi yargısında görevli ve yetkili mahkeme ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konunun mevzuat boyutları ve

Türk vergi yargısının

Türk vergi yargısının sistemi ve

unsurları ele alındıktan sonra

sistemi ve mahiyeti

mahiyeti öğrenilir.

uygulamada karşılaşılan
durumlar ortaya konularaktır.
Konunun mevzuat boyutları ve

Dava süreçleri

Dava süreçleri ve usuller

unsurları ele alındıktan sonra

öğrenir.

uygulamada karşılaşılan
durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kavramlar


Vergi yargısı



Vergi mahkemesi



Danıştay



Bölge idare mahkemesi



Yargılama ilkeleri



Vergi suçları



Vergi kabahati



Vergi Kaçakçılığı
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BEŞİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGISI
Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları genellikle iki başlık altınca incelenebilir; vergi
uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları ve uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözüm yolları.
Vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları denilince; Mükellef ile vergi idaresi arasında
yaşanan uyuşmazlıkların, vergi yargı organlarına müracaat etmeden bazı idari çözüm yollarına
başvurmak suretiyle çözüme kavuşturulması olarak anlaşılır. Ancak bu yollarla çözüme
ulaşılamadığı takdirde ise mükellef yargı yoluyla çözüm yollarını kullanabilir. İdari çözüm
yollarından yararlanmak kişinin isteğine bağlıdır. Yani kişi vergi uyuşmazlıklarını idari
aşamada çözmek için çaba sarfedebileceği gibi, bu aşamalara başvurmadan direkt vergi yargısı
yolunu seçebilir. Vergilendirme sürecinde tahakkuk ve tahsil aşamasında haklarında vergi,
ceza, faiz veya zam uygulamasına gidilen mükelleflerin başvurabilecekleri idari çözüm yolları
dört tanedir. Bunlardan ilki vergi hatalarını düzeltmedir. Mükellef vergilemede bir hata
yapıldığını düşünüyorsa, 5 yıl içinde idareye hata düzeltme dilekçesiyle başvurarak bu vergisini
azaltabilir veya tamamen bu sildirebilir. İkincisi uzlaşmadır. Mükellef, ikmalen, re’sen ve
idarece tarh edilen vergilerin tahakkuk eden miktarları konusunda 30 gün içinde uzlaşma
komisyonlarına başvurarak, verginin ve cezanın bir kısmından kurtulabilir. Üçüncüsü
pişmanlık müessesidir. Beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı mahiyetindeki kanuna aykırı
hareketlerini, ilgili vergi dairesine kendiliğinden bildiren kişiler, pişmanlık müessesesinden
yararlanarak bu fiilden dolayı kesilecek cezadan kurtulurlar. Dördüncüsü cezalarda indirimdir.
Kendisine cezalı vergi tarhı yapılan mükellef, 30 gün içinde cezadan indirim talebinde
bulunarak cezanın bir kısmından kurtulabilir.
Bu konular daha önceki bölümlerde ayrıntılı şekilde açıklandığı için bu bölümde tekrar
edilmeyecektir. Bu bölümde sadece vergi uyuşmazlıklarının yargı yolu ile çözümü yani vergi
yargısı konusu ele alınacaktır.

5.1. VERGİ YARGISI KAVRAMI VE KAPSAMI
Mükelleflerle vergi idaresi arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıkları konusunda başvurulan
yargı yoluna vergi yargısı denir. Vergi yargısı kavramı, bir taraftan vergi uyuşmazlıklarının
yargı organları önünde çözümlenmesi sırasında izlenecek usul kurallarına kapsarken, diğer
taraftan vergi yargı organlarının kuruluş ve işleyişi ile ilgi kurallara yer verir.
Buna göre vergi yargılaması şu unsurlardan oluşur:
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 Vergi yargılamasının konusu, vergi idaresi ile mükellef arasındaki anlaşmazlıklardır. Bu
anlaşmazlık, devlet açısından vergilendirme yetkisinin kullanılmasında, mükellef
açısından ise ödevlerin yerine getirilmesinde hukuk kurallarına uyulmamasıdır.
 Vergi yargılaması, görevli mahkemeler nezdinde açılan vergi davaları ile çözümlenir.
Hukuk sistemimiz içinde vergi uyuşmazlıklarının çözümü idari yargıya bırakılmakta ve
idari dava türleri içinde sonuca ulaşılması kabul edilmektedir.
 Vergi yargılaması, yargılama ilkelerine göre yapılır. Yargılama, taraflara iddia ve
savunmalarını yapabilecek bir imkân verilmesi suretiyle yapılır. Hâkim karşısında davacı
ve davalı eşit konumdadır. Yani tek taraflı dayatma söz konusu değildir. Taraflara yeteri
kadar kendilerini ifade edebilme imkânı verilir. Her iki taraf da haklılığını ispat etmek
durumundadır.

5.2. VERGİ YARGISINDA GÖREVLİ MAHKEMELER
Vergi

uyuşmazlıklarının

yargı

yolu

ile çözümü

çeşitli ülkelerde farklı

yollarla

gerçekleşmektedir. Örneğin Fransa, İsveç, Lüksemburg gibi ülkelerde vergi uyuşmazlıkları adli
yargı içinde yer alırken, Almanya’da bağımsız bir vergi yargısı sistemi oluşturulmuştur.
Türkiye’de ise 1982 yılından itibaren vergi uyuşmazlıkları idari yargı içinde çözümlenmektedir.
Ancak vergi uyuşmazlıkları idari yargı içinde kurulan bağımsız vergi mahkemelerinde
görülmektedir. Dolayısıyla ülkemizde Almanya’daki gibi bağımsız vergi yargısı sistemi
oluşturulmuştur. Zaten vergi uyuşmazlıklarının kendine has özellikleri olması nedeniyle,
bunların bağımsız vergi mahkemelerinde çözüme kavuşturulması daha doğrudur.
Ülkemizde vergi yargısı 1982 tarihinde kabul edilmiş bulunan üç kanunla düzenlenmektedir.
Bunlar; 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri
ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu'dur.
Ülkemizde vergi uyuşmazlıklarının yargı aşmasındaki çözümünde, üç dereceli bir yargılama
sistemi öngörülmüştür. Buna göre öncelikle vergi mahkemesinde dava açılacak, daha sonra
ikinci aşamada bölge idare mahkemesinde devam edilecek ve beli koşullarda üçüncü aşamada
Danıştay’a başvurulacaktır. Başka bir ifade ile vergi mahkemelerinin kararları, belli koşullarda
istinaf yoluyla bölge idare mahkemelerinde veya temyiz yoluyla Danıştay'da çözümlenmektedir. Danıştay, ayrıca kanunlara göre ilk derece mahkemesi olarak bakmak zorunda olduğu
bazı davalara da bakar.
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5.2.1. İlk Derece Mahkemesi: Vergi Mahkemeleri
Vergi mahkemeleri, ilk derece mahkemesi olarak, genel bütçeye, il özel idarelerine,
belediyelere ve köylere ilişkin vergi ve benzeri gelirlerle ilgili çıkan uyuşmazlıkları
çözümlemek üzere kurulmuştur. Başka bir ifade ile vergi mahkemeleri Danıştay’ın ilk derece
mahkemesi sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan davalarda genel ve ilk derece mahkemesi
olarak görev yapar.
Buna göre vergi mahkemelerinin görevleri şu şekilde belirtilebilir (2576 sayılı Kanun’un 6.
maddesi);
 Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri
mali mükellefler, bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
 Bir önceki maddede belirtilen konularda 6183 sayılı AATUHK'nın uygulanmasına ilişkin
davaları,
 Diğer kanunlarla verilen işleri çözümler.
Vergi mahkemeleri, bölgenin coğrafi durumu ile hacmi göz önünde tutularak Adalet
Bakanlığı’nca kurulur ve yargı çevresi belirlenir. Kuruluş aşamasında ve yargı çevresinin
tespitinde İçişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınır. Şu anda ülkemizde 33 ilde
63 vergi mahkemesi vardır.
Her vergi mahkemesinde bir başkan ve yeteri kadar üye görev yapmaktadır. Kararlar kural
olarak bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkeme kurulunda (heyetinde) alınmaktadır. Ancak,
istisna olarak, bazı uyuşmazlıklar (Belli bir tutarı aşmayan davalar) tek hakim tarafından
çözüme kavuşturulur. Tek hakim tarafından bakılan davalara karşı, Danıştay’a başvurulamaz.
Ancak beli koşullarda Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yoluna gidilebilir.

5.2.2. İstinaf Kanun Yolu: Bölge İdare Mahkemesi
İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci
derece bir denetim mekanizması ve kanun yoludur. İstinaf kanun yolunun
uygulanması durumunda, ilk derece mahkemesi kararından sonra, karar önce
istinaf denetimine tabi tutulacak, istinaf denetiminden sonra temyiz yolu açıksa
temyize başvurulabilecektir. İstinafta, işve nüfus yoğunluğuna göre, belirli
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bölgelerde teşkilatlanacak olan bölge idare / adliye mahkemeleri, istinaf
incelemesini yapacaklardır128.
Kanunda yapılan belirlemeye göre istinaf kanun yolu (Madde 45)129;
 İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda
aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki
bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde
istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu 5 bin TL'yi geçmeyen vergi
davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları
hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup,
bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
 İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir. İstinaf başvurusuna konu
olacak kararlara karşı yapılan kanun yolu başvurularında dilekçelerdeki
hitap ve istekle bağlı kalınmaksızın dosyalar bölge idare mahkemesine
gönderilir.
 Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi
kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir.
Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli
düzeltmeyi yaparak aynı karan verir.
 Bölge İdare Mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararım hukuka uygun
bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece
mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare
mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme
sırasında İhtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka
bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan
mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.
 Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı
yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz
mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından
bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece
mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili
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mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin 45.nci madde 5.nc.
fıkra uyarınca verilen kararlan kesindir.
 Bölge İdare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan
kararları kesindir.
 İstinaf başvurusuna konu edilen kararı veren ya da karara katılan hâkim,
aynı davanın istinaf yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde
bulunamaz.
 İvedi yargılama
başvurulamaz.

usulüne

tabi

olan

davalarda

istinaf

yoluna

5.2.3. Temyiz Makamı
İdari yargıda en üst düzey organ olan Danıştay, hem bir yüksek idare mahkemesi hem de bir
danışma ve inceleme merciidir. Danıştay, vergi yargılamasında, bazı hallerde ilk yargı mercii
olarak görev yaparken, asıl önemli görevi, bölge idare mahkemelerinin verdiği kararları temyiz
mercii olarak incelemesidir.
6545 Sayılı Kanun’la 2577 Sayılı Kanun’un 46’ncı maddesi değiştirilmiştir. Değişiklik
sonrasında Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin 46’ncı
maddede sayılan kararları kararın tebliğinden itibaren 30 gün Ayrıca içinde Danıştay’da temyiz
edilebilir. Konusu 100 bin Türk Lirası’nı aşan vergi davaları Danıştay’da temyiz
edilebilecektir. Konusu 5 bin lira ile 100 bin lira arasında kalan vergi davalarına ilişkin bölge
idare mahkemesi kararları kesindir. Temyiz yoluna gidilemez. Ayrıca, yapılan değişiklikler
sonucu, Danıştay’ın temyiz incelemeleri sonucunda verdiği kararlara karşı kullanılabilen karar
düzeltme başvurusunda bulunulamayacaktır130.
Danıştay, 12’si dava dairesi biri idari olmak üzere 13 daireden oluşur. Bu 12 dava dairesinden
dördü (3, 4, 7, 9 numaralı olanlar) vergi uyuşmazlıklarıyla görevlidir. Geri kalan 8 dairede idari
uyuşmazlıklara bakmaktadır. Bir daire ise idari konulara bakmaktadır. Her daire beş kişilik bir
kuruldan oluşur. Bunlardan biri başkan diğer dördü üyedir. Görüşme için gereken sayı dörttür.
Kararlar çoğunluk esasına göre alınır. Bunların dışında ayrıca Danıştay bünyesinde görev
yapan, idari dava daireleri genel kurulu, vergi dava daireleri genel kurulu ve içtihatları
birleştirme kurulu vardır. Bunlardan vergi dava daireleri genel kurulunun görevi, temyiz
kararlarına karşı vergi mahkemelerinin verdiği ısrar kararını nihai çözüme bağlamaktır.
Danıştay dairelerinden vergi uyuşmazlıkları için görevli olanların görevi ise vergi
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mahkemelerini kurul halinde verdiği kararlara karşı yapılan temyiz başvurusunu incelemektir.
İçtihadı birleştirme kurulu ise içtihadı birleştirme kararlarını alan bir kuruldur.
Vergi mahkemesinin itiraza konu olan kararları dışında kalan kararları, yani kurul kararları,
mahkeme kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’da temyiz edilebilir. Bu temyiz
başvuruları konularına göre Danıştay dairelerinden vergi uyuşmazlıkları için görevli olanlardan
birine gelir.
Danıştay temyiz mercii olarak aşağıda belirttiğimiz kararları temyiz yoluyla inceler ve karara
bağlar;
 İdare ve vergi mahkemelerince verilen nihai kararlara;
 İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararları.
Burada açıkça görüldüğü gibi Danıştay temyiz mercii olması dışında ilk derece mahkemesi
sıfatıyla da bazı görevler üstlenmiştir. Buna göre idarenin vergi konusunda çıkardığı
düzenleyici işlemlere (Bakanlar Kurulu Kararları, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlere) karşı
ilan tarihinden itibaren, Danıştay’da 60 gün içinde iptal davası açılabilir.
Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak vergiye ilişkin bakmak durumunda olduğu işlemler
ise şunlardır;
 Bakanlar kurulunun vergiye ilişkin kararları,
 Bakanlıkların vergilendirmeye ilişkin düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşlarının veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çıkardığı ve ülke çapında uygulanacak
düzenleyici işlemler (Örneğin emlak vergisi matrahının tespitinde esas teşkil eden ve
Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından müştereken belirlenip ilan edilen
“bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri”ne karşı dava açma yetkisine sahip olan
Ticari ve Sanayi Odaları, ilanı izleyen 15 gün içinde Danıştay’da dava açabilir),
 Birden çok vergi mahkemesinin yetki alanına giren işler.
Özetle vergilere ilişkin kararlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve genel tebliğlerle ve idarenin
vergi konusunda çıkardığı düzenleyici işlemler ile birden çok vergi mahkemesinin yetki alanına
giren işler için de Danıştay’da dava açılabilir.
Danıştay ayrıca bir danışma organı olarak, Başbakanlık ya da Bakanlar Kurulunca vergilerle
ilgili kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüş bildirir, tüzük tasarılarını inceler, gereğine göre
görev alanına giren konularda düşüncelerini bildirir.
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5.3.VERGİ YARGILAMA USÜLÜ
5.3.1. Vergi Yargılaması Usulüne İlişin İlkeler
Vergi yargılamasında uyulması gereken usullere ait bazı ilkeler bulunmaktadır. Bunlar; yazılı
olma ilkesi, toplu yargılama ilkesi, kıyas yapılmama ilkesi ve re’sen araştırma ilkesidir.

5.3.1.1. Re’sen Araştırma İlkesi
İYUK’un 20. maddesi uyarınca, Danıştay, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, lüzum
gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer
yerlerden isteyebilirler. Re'sen araştırma ilkesinin anlamı, yargı mercilerinin, tarafların ileri
sürdükleri delillerle bağlı olmadan kendiliklerinden delil araştırması yapabilmeleridir. Başka
bir ifade ile hukuk yargılama usulünde hakim ancak tarafların isteği üzerine hareket ettiği ve
davayı esasen taraflar yönettiği halde, idari yargılama ve vergi yargılaması usulünde yargılama
hakim tarafından yönetilir. Her ne kadar, davacı dava dilekçesine davanın delillerini eklemek
zorunda ise de, mahkeme bununla yetinmeyerek, bilirkişi incelemesi ve keşif de dahil olmak
üzere, kendiliğinden her türlü incelemeyi yapabilir ya da yaptırabilir; taraflardan bilgi ve
belgeler talep edebilir, hatta idareden dava konusu kararın gerekçesini dahi isteyebilir.

5.3.1.2. Yazılı Olma İlkesi
Vergi davalarında, yazılı yargılama usulü geçerlidir. Zira, İYUK’un birinci maddesinde
“Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı
yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır.” denilmektedir. Bu ilkenin pratik
anlamı, davanın belgeler üzerinde görülmesi ve tarafların belgeler dışında yaratabileceği
delillerin oldukça sınırlı olmasıdır. Ancak yazılı olma ilkesinin bir istisnası vardır. O da, bazı
idari davaların görülmesinde duruşma yapılmasına olanak veren, İYUK’un 17. maddesinde
düzenlenen duruşma yapılması halidir. Buna göre, vergi, resim ve harçlarla benzeri mali
yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamının bin lirayı aşması halinde ve taraflardan birinin
isteği üzerine duruşma yapılabilir.
Vergi davalarında duruşma yapılması, dava dilekçesinde yer alan hususların ve dava
dosyasında bulunan belgelerin izahına yönelik olup, yeni delillerin sözlü olarak ileri
sürülebildiği anlamına gelmemektedir. Daha önce hiç ele alınmamış veya ileri sürülmemiş
delillerin ileri sürülmesi, re’sen araştırma ilkesi kapsamında değerlendirilmelidir.
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Vergi davalarında, tanık dinleme söz konusu olmadığı gibi tanık anlatımları tutanakla
saptanarak duruşmada ileri sürülemez. Böyle bir yöntem, idari yargının yazılı olması ve evrak
üzerinde inceleme yapma kuralına da aykırı düşer(6).

5.3.1.3. Toplu Yargılama İlkesi
Vergi yargılama sürecinde mahkemeler kural olarak toplu şekilde yani kurul halinde görev
yaparlar. Vergi mahkemelerinde kurulda en az üç hakim bulunur. Bu ilke ile vergi
mahkemelerinin vergi sistemi içindeki fonksiyonlarının arttırılması, daha isabetli, kalıcı ve
uygulamaya yol gösterici kararların oluşmasının sağlanması hedeflenmiştir.

5.3.1.4. Kıyas Yapılamama İlkesi
Önceki bölümlerde açıklandığı gibi vergi hukukunda ve vergi yargısında kıyas yapılmaması ya
da kıyas yasağı ilkesi da hakimdir. Bunun dayanağı, Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan,
verginin ancak kanunla konulabileceğini, değiştirilebileceğini veya kaldırılabileceğini
düzenleyen hükümlerdir. Başka biri ifade ile vergiye ilişkin işlemlerde, buna yargılama da
dahil, kıyas yasağının uygulanması vergilemenin kanuniliği ilkesinin getirdiği bir
zorunluluktur.

5.3.2. Vergi Davasının Açılması
5.3.2.1. Vergi Davasına Konu Olan İşlemler
Hangi işlemlerin vergi davasına konu olabileceği VUK’da düzenlenmiştir. Bunlar, verginin tarh
edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması,
kesinti yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve verginin kesilmiş
olması durumlarıdır. Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh
edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.
Vergi davaları tarh aşamasında açılabileceği gibi tahsil aşamasında da açılabilir. Vergi alacağını
güvence altına almak için yapılan işlemler de vergi davasına konu olabilir. Buna göre vergi
davasına konu olan işlemler şu şekilde sıralanabilir;
 Vergi tarhının davaya konu olması,
 Vergi cezasının kesilmiş olması,
 Takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması,
 Verginin kaynakta kesinti yöntemiyle alınması
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5.3.2.2. Vergi Davasının Tarafları
Davada davacı ve davalıyı olmak üzere iki taraf vardır. Vergi davalarında davalı çoğu kez
davaya konu olan işlemi yapan vergi dairesi iken, davacı konumda da mükelleflerle adına ceza
kesilen kişiler bulunmaktadır.
Davacı: Mükellefin dava açabilmesi için, yapılan idari işlemi nedeniyle hak veya menfaatinin
ihlal edilmiş olması gerekir. Yani dava açan kişinin vergi davasından fayda bekliyor olması
gerekir. Bu şartları taşıyan mükellef, fiil ehliyetine de sahip ise bizzat kendisi dava
açabilecektir. Küçükler ve kısıtlılar için kanuni temsilcileri dava açabilmektedir. Ayrıca, geçek
ve tüzel kişiler adına vekilleri tarafından da dava açılması mümkündür.
Vergi mahkemesine dava açacaklar VUK’un 178. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;
mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı
vergi mahkemesinde dava açabilirler. Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve
takdir olunan matrahlara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir.
Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına varidat müdürü, olmayan yerlerde hesap işleri
müdürü veya o görevi yapan kullanır.
Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi daireleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca
belirlenen tutarları aşan davalarda Gelir İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri ile belediyeler,
valilerin) muvafakatını almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidemezler.
Gelir İdaresi Başkanlığı, tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat verme
yetkisini vergi dairesi müdürlüklerinin taraf bulunduğu davalar için vergi dairesi
başkanlıklarına ve/veya defterdarlıklara devredebilir.
Davalı: Vergi yargısında davalı taraf genel olarak vergi idaresidir. Vergi hatalarının şikayet
yoluyla düzeltilmesi talebinin reddi halinde davalı, Maliye Bakanlığı, Valilik ya da Belediye
Başkanlığı olur. Gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazlıklarda ise, Başbakanlık Gümrük
Müsteşarlığı davalı olur. Vergi davalarında davalının gösterilmesi şarttır; Ancak, davalının
gösterilmediği ya da yanlış gösterildiği durumlarda mahkeme kendiliğinden hareket ederek
davalıyı bulmaktadır.

5.3.2.3. Yetkili ve Görevli Mahkeme
Vergi uyuşmazlıklarında görevli mahkeme, genel ve ilk derece mahkemesi olarak görev yapan
vergi mahkemesidir. Vergi mahkemesinde genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylere ait
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vergi ve benzeri mali mükellefler ve bunlara ilişkin zam ve cezaların tarhiyat ve tahsilat
işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar görülür. Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf mercii
olarak Bölge İdare Mahkemeleri iken, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı ise temyiz
mercii Danıştay'dır.
Yetki ile kastedilen, vergi davasının ülkenin neresindeki yargı merciinde görüleceğine ilişkin
kurallardır. Yetki, aynı yargı kolu içinde yer alan mahkemelerin ülkenin coğrafi ve idari
bölünmüşlüğü göz önünde tutularak belirlenir
Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkemeler (İYUK, md 37);
 Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve
cezaları kesen,
 Gümrük Kanunu'na göre alınması gereken vergilerle VUK gereğince şikâyet yoluyla hata
düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde; vergi, resim, harç ve benzeri mali
yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren,
 AATUHK' nın uygulanmasında, ödeme emrini düzenleyen,
 Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan vergi dairesinin yargı alanı içerisinde
yer aldığı vergi mahkemesidir.

5.3.2.4. Dava Dilekçesi ve Verileceği Merciler
İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış
imzalı dilekçelerle açılır (İYUK, m. 3);
Dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar ise şunlardır (İYUK, m. 3).
 Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve
adresleri,
 Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
 Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,
 Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla
tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar,
 Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı,
tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası.
Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler
ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur (İYUK, m. 3).
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Dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrak, Danıştay veya
ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare
veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi
bulunmayan

yerlerde

asliye

hukuk

hakimliklerine

veya

yabancı

memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir (İYUK, m. 4).
Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden
bağlılık ya da sebep–sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava
açılabilir. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya
menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı
olması gerekir (İYUK, m.53).
Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına verilen dilekçelerin harç ve
posta ücretleri alındıktan sonra deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin
üzerine yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. Davacılara, kayıt tarih ve
sayısını gösteren imzalı ve mühürlü, pulsuz bir alındı kağıdı verilir. Diğer yerlere verilen
dilekçeler, en geç üç gün içinde Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlığına taahhütlü
olarak gönderilir. Bu yerlerde harç pulları bulunmadığı takdirde bunlara karşılık alınan
paraların miktarı ve alındı kağıdının tarih ve sayısı dilekçelere yazılır. Herhangi bir sebeple
harcı veya posta ücreti verilmeden veya eksik harç veya posta ücreti ile dava açılmış olması
halinde, otuz gün içinde harcın ve posta ücretinin verilmesi ve tamamlanması hususu daire
başkanı veya görevlendireceği tetkik hakimi, mahkeme başkanı veya hakim tarafından ilgiliye
tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir
daha tekrarlanır. Harç veya posta ücreti süresi içinde verilmez veya tamamlanmazsa davanın
açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur. (İYUK, m. 6).

5.3.2.5. Dava Açma Süresi
Vergi mahkemelerinde dava açma süresi (özel kanunlarda aksine bir hüküm olmadığı
müddetçe) 30 gündür. Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak iptal davası açılması için azami
süre 60 gündür. Yine istif ve temyiz için başvuruda süre 30 gündür. Dava açma süreleri (İYUK,
m. 6);
 İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,
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 Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan
uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan
hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde
istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava
açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;
tarihi izleyen günden başlar.
Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan
hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden
itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar (İYUK, m.7).
İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar.
Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem
yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu
düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz (İYUK, m.7).
Bunun dışında özel kanunlarda dava açma konusunda ayrı süreler öngörülmüşse bu süreler
geçerli olacaktır. Bu özel süreler şunlardır;
 AATUHK uyarınca, ödeme emri ve ihtiyati hacizle ilgili davalarda, dava açma süresi 7
gündür.
 VUK’da belirtilen bina metrekare normal inşaat maliyetleri hakkındaki tespitlere karşı
açılacak davalarda, ilgili kuruluşların dava açma süresi 15 gündür.
 Uzlaşma görüşmeleri sırasında dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmışsa, dava
açma süresi, durumun tebliği tarihinden itibaren 15 gündür,
 Düzeltme yoluna başvurulması durumunda, düzeltme başvurusu ile birlikte dava açma
süresi durur. Ancak düzeltme talebinin reddedildiği veya reddedilmiş sayıldığı tarihten
itibaren durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.
Sürelerle ilgili genel esaslar ise şöyledir (İYUK, m.7);


Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.



Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil
gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.



Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler,
ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.
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Vergi yargısı organları her yıl 1 Ağustos -5 Eylül tarihleri arasında yani adli tatilde çalışmaya
ara verirler. Dava açma süresinin bitimi bu tarihler arasına denk gelirse, süre adli tatilin sona
erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.
Dava açma süresine uymamanın bazı sonuçları vardır. Öncelikle dava açma süresi kamu düzeni
ilgilendirdiği için yargı birimlerinin önüne gelen davalarda süresinde dava açılıp açılmadığına
bakılmak zorundadır. Eğer süreye uyulmamışsa dava hakkı kaybolmakta ve yargı yolu
kapanmaktadır. Çünkü dava açma süresi hak düşürücü bir süre niteliğindedir. Dava açma
süresinin mücbir nedenlerle durması sözkonusu değildir. Mükelleflerin vergi idaresi tarafından
yanıltılarak dava açma hakkının engellenmesi durumunda ise, dava açma hakkının kullanılması
yönünde imkan tanınması gerekir.

5.3.2.6. Yürütmenin Durdurulması
Hukuka aykırılık iddiası ile iptal davasına konu olmuş bir idari işlem hakkında yetkili yargı
merciinin kanunilik karinesini geçici olarak askıya almasına yürütmenin durdurulması
denilmektedir. Danıştay'da veya idari mahkemelerde idari dava açılması, ilke olarak, dava
konusu işlemin yürütülmesini durdurmaz. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin
uygulanması halinde telâfisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka
aykırı olması şartlaının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin
durdurulmasına karar verebilirler (İYUK, m. 27).
Vergi uyuşmazlıklarında yürütmenin durdurulması bakımından farklı bir durum söz
konusudur. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh
edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali ve bunların zam ve cezalarının dava konusu
edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur (İYUK, m. 27). Ancak vergi uyuşmazlıklarında
davanın açılmasının tahsilatı durdurması ilkesinin bazı istisnaları bulunmaktadır.

5.3.2.7. Açılan Davanın Tahsilata Etkisi
Dava açılması vergilerin tarhı veya tahsilatını etkiler. Buna göre, açılan bir dava tahakkuk
aşamasındaki bir vergi, faiz veya cezalar ile alakalı ise tahakkuku ertelenmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi, mükellefler, beyan ettikleri matrahlara veya bu matrahlar
üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Beyanlarıyla ilgili tereddüdü bulunan mükelleflerin, dava haklarını saklı tutabilmeleri için beyannamelerine, buna ilişkin bir ihtirazi
kayıt koymaları gerekir. İhtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tarh edilen vergiye karşı
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açılan davalar tahsil işlemini durdurmaz. Ancak, davacının yürütmenin durdurulmasını istemesi
ve mahkemenin de talebi uygun görmesi halinde yürütme durdurulur (İYUK, m. 27).
AATUHK uyarınca yapılan tahsilat işlemlerine, özellikle ödeme emrine, ihtiyati hacze ve
ihtiyati tahakkuka karşı açılan davalarda, sadece davanın açılması yürütmeyi durdurmaz.
Ödeme emrine karşı dava açan borçlu, AATUHK'a göre teminat gösterdiği takdirde, takip
işlemi dava konusu borç miktarı için, vergi mahkemesince bu konuda bir karar verilinceye
kadar ilgili tahsil dairesince durdurulur (AATUHK, m. 58). Görüldüğü gibi, burada yürütme
mahkemece değil idarece durdurulmuş olmaktadır. Öteki durumlarda tahsil aşamasında açılmış
davalar tahsilatı kendiliğinden durmaz.

5.3.2.8. Vergi Davasının Sonuçları
Vergi mahkemesi kararı mükellefin lehine veya aleyhine olabilir. Vergi davası mükellef
tarafından açılmış ve lehte sonuçlanmışsa, açılan davanın konusuna göre, vergi dairesinin
tarhiyatın terkini, ödenmiş olan verginin geri iadesi veya haciz işlemlerinin kaldırması gibi
kararları vermesi gerekir.
Vergi mahkemesinin kararı mükellefin aleyhine sonuçlanmış ise, tahakkuk aşamasındaki
vergiler açısından verginin tahakkuku anlamına gelir. Bu durumda vergi mahkemesinin kararı
vergi dairesine tebliğ edilir edilmez, idare vergiyi tahakkuk ettirip bir ihbarname ile mükellefe
bildirir. Mükellef artık tebliğden itibaren bir ay içinde vergi ve cezalarını ödemek
durumundadır.
Ancak daha önce de açıklandığı gibi verginin tahakkuk etmesi kesinleşmesi anlamına gelmez.
Mahkeme kararına karşı mükellefin Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’a başvurma şansı
vardır. Verginin kesinleşmesi ancak bu yolların sonuna kadar kullanılmasından sonra söz
konusu olur.
Vergi dairesinin tadilat ya da takdir komisyonlarının kararlarına karşı açtıkları davalarda vergi
dairesinin lehine karar verilmesi durumunda, ilgili komisyonlar tarafından yapılan
değerlendirmeler geçersiz sayılır.

5.4. VERGİ DAVASININ GÖRÜLMESİ VE KARAR VERİLMESİ
Vergi davalarının görülmesinde, kural olarak yazılı yargılama usulü uygulanır. Yani inceleme
dosya üzerinden yapılmakta ve taraflar hakim karşısına çıkmamaktadır.
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5.4.1. Dilekçeler Üzerindeki İlk İnceleme
Dilekçeler, idare ve vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hakimin havalesi ile
kaydolunur. Öte yandan bazı durumlarda dilekçeler Danıştay’da Evrak Müdürlüğünce
kaydedilir ve Genel Sekreterlikçe görevli dairelere havale olunur. Dilekçeler, idare ve vergi
mahkemelerinde mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından, Danıştay’da ise
daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi tarafından; görev ve yetki, idari merci
tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup
olmadığı, süre aşımı, husumet yönlerinden sırasıyla incelenir. Dilekçeler bu yönlerden kanuna
aykırı görülürse durum; görevli daire veya mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hakimle
çözümlenecek dava dilekçeleri için rapor düzenlenmez ve 15. madde hükümleri ilgili hakim
tarafından uygulanır. 3. fıkraya göre yapılacak inceleme ve bu fıkra ile 5. fıkraya göre yapılacak
işlemler dilekçenin alındığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır (İYUK, m.
14).
İlk incelemeyi yapanlar, bu noktalardan kanuna aykırılık görmezler veya daire veya mahkeme
tarafından ilk inceleme raporu yerinde görülmezse, tebligat işlemi yapılır.

5.4.2. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar
Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerince kanuna aykırılık görülürse aşağıda belirtilen
şekillerde karar verir (İYUK, m. 15);
 Adli ve askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine; idari yargının
görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın
görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye
gönderilmesine,
 Ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı
ve süre aşımı hallerinde davanın reddine,
 Davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava
dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine,
 Dava açma sürecini düzenleyen İYUK aykırılık görülmesi halinde, dilekçenin otuz gün
içinde bu maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak
ya da dava, ehliyetli olan şahsın avukat olmayan vekili tarafından açılmış ise otuz gün
içinde bizzat veya bir avukat aracılığı ile dava açılmak üzere dilekçelerin reddine,
 İdari merci tecavüzü halinde, dilekçelerin görevli idari mercie gön-derilmesine,
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Dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştay’a veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi,
merciine başvurma tarihi olarak kabul edilir (İYUK, m. 15);
İlk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen, idari yargının görevli olduğu
konularda davanın görev ve yetki yönünden reddine ilişkin kararlarla, ehliyet ve yürütülmesi
gereken bir işlem olup olmadığı konularına ilişkin dilekçe red kararları dışında, kararın düzeltilmesi veya temyiz yoluna, tek hakim tarafından verilen kararlara karşı ise itiraz yoluna
başvurulabilir (İYUK, m. 15).
Dilekçelerin ilgili maddelere uygun olmamaları dolayısıyla reddi halinde, yeni dilekçeler için
ayrıca harç alınmaz (İYUK, m. 15).

5.4.3. Dilekçenin Taraflara Tebliği Ve Cevaplar
Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği davalıya, davalının vereceği savunma davacıya
tebliğ olunur. Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının vereceği ikinci savunma da
davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez. Ancak, davalının ikinci savunmasında,
davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında
anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir (İYUK, m. 16).
Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilirler.
Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli
mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin
geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. Taraflar, sürenin geçmesinden
sonra verecekleri savunmalara veya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edemezler. Davalara
ilişkin işlem dosyalarının aslı veya onaylı örneği idarenin savunması ile birlikte, Danıştay veya
ilgili mahkeme başkanlığına gönderilir (İYUK, m. 16).

5.4.4. Duruşma
Duruşma,

tarafların

iddia

ve

savunmalarını

sözlü

olarak

mahkeme

huzurunda

tekrarlamalarından ibarettir. Tarh edilen vergi, resim, harç ve benzeri mali mükellefler ile
bunların zam ve cezaları toplamı belli bir tutarı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği
üzerine duruşma yapılır (İYUK, m. 17).
Vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerektirdiği hallerde,
mahkeme, dava konusu tarhiyatın dayanağı olan incelemeyi yapmış bulunan inceleme

114

elemanları ile mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu mali müşavirini veya muhasebecisini
de dinler (VUK, mükerrer m. 378).
Temyiz ve itirazlarda duruşma yapılması tarafların istemine ve Danıştay veya ilgili bölge idare
mahkemesi kararına bağlıdır. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda
yapılabilir. Ayrıca Danıştay, mahkeme ve hakim gerek gördüğü takdirde kendiliğinden
duruşma yapılmasına karar verebilir. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün
önce taraflara gönderilir (İYUK, m. 17).
Duruşmalar açık olarak yapılır. Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde,
görevli daire veya mahkemenin kararı ile duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak
yapılır. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse, onun
açıklamaları dinlenir, hiçbiri, gelmezse, duruşma açılmaz ve inceleme evrak üzerinde yapılır
(İYUK, m. 18).
Duruşma yapıldıktan sonra en geç onbeş gün içinde karar verilir. Ara kararı verilen hallerde,
bu kararın yerine getirilmesi üzerine, dosyalar Öncelikle incelenir (İYUK, m. 19).

5.4.5. Dosyaların İncelenmesi
Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri
kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın
gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden
isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir.
Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir (İYUK,
m. 20).
Taraflardan biri ara kararının icaplarını yerine getirmediği takdirde, bu durumun verilecek karar
üzerindeki etkisi mahkemece önceden takdir edilir ve ara kararında bu husus ayrıca belirtilir.
Ancak, istenen bilgi ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin
güvenliği ve yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise, Başbakan veya
ilgili bakan, gerekçesini bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir.
Verilmeyen bilgi ve belgelere dayanılarak ileri sürülen savunmaya göre karar verilemez
(İYUK, m. 20).
Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde dosyalar, bu Kanun ve diğer kanunlarda
belirtilen öncelik veya ivedilik durumları ile Danıştay için Başkanlar Kurulunca diğer
mahkemeler için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca konu itibariyle tespit edilip Resmi
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Gazete'de ilan edilecek öncelikli işler gözönünde bulundurulmak suretiyle geliş tarihlerine göre
incelenir ve tekemmül ettikleri sıra dahilinde bir karara bağlanır. Bunların dışında kalan
dosyalar ise tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
sonuçlandırılır (İYUK, m. 20).

Dilekçeler ve savunmalarla birlikte verilmeyen belgeler, bunların vaktinde ibraz
edilmelerine imkan bulunmadığına mahkemece kanaat getirilirse, kabul ve diğer
tarafa tebliğ edilir. Bu belgeler duruşmada ibraz edilir ve diğer taraf cevabını
hemen verebileceğini beyan eder veya cevap vermeye lüzum görmezse, ayrıca
tebliğ edilmez (İYUK, m. 21).

5.4.6. Vergi Yargılama Usulünde İspat ve Delil
Dava konusu hakkın ve buna karşı yapılan savunmanın dayandığı vakıaların bulunup
bulunmadığı konusunda mahkemeye kanaat verilmesine “ispat” denir. Bir davada taraf, ancak
dayandığı vakıaların doğru olduğunu veya karşı tarafın dayandığı vakıaların doğru olmadığını
ispat ederek davayı kazanmaktadır. Bir vakıanın ispatı için başvurulan araçlara ise “delil”
denilmektedir. Bir davada ancak davanın çözümünü etkileyebilecek vakıalar için delil
gösterilmesi gerekmektedir. Taraflar arasında çekişmeli olmayan vakıalar için delil
gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.
Hakim davada, hangi çekişmeli olayların ispat edilmesi gerektiğini saptadıktan sonra bu
olayların kimin tarafından ispat edilmesi gerektiği sorusu ile karşılaşır ki, buna “ispat yükü”
denir . Medeni Kanunu’nun 6. maddesinde “ Kanun aksini emretmedikçe taraflardan her birisi
iddiasını ispata mecburdur” hükmü yer almaktadır. Kural olarak kanunda aksi düzenlenmedikçe
iki taraftan her biri dayandırdığı olguların varlığını ispat etmekle mükelleftir.
İdari yargılama usulünde delil serbestliği ilkesi geçerlidir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun
20. maddesinde; mahkemelerin bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri
kendiliklerinden yapacakları, mahkemelerin belirledikleri süre içinde lüzum gördükleri evrakın
gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve diğer yerlerden
isteyebilecekleri belirtilmiştir.
VUK’un ilgili maddeleri gereğince, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek
mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Bunun anlamı, vergi mahkemelerinin,
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yemin dışında, defter, belge, keşif, bilirkişi incelemesi gibi her türlü delile başvurarak karar
verebileceğidir.
Vergi mahkemesinde tanık dinlenip dinlenmeyeceği konusu doktrinde tartışmalıdır. Yaygın
kanı tanık beyanının idari yargılama usulünün niteliğine uymadığı şeklindedir.

5.4.7. Davaların Karara Bağlanması
Konular aydınlandığında meseleler sırasıyla oya konulur ve karara bağlanır. Yargılama
usullerine ilişkin meselelerde azınlıkta kalanlar işin esası hakkında da oylarını kullanırlar.
Azınlıkta kalanların görüşleri, kararların altına yazılır. Her dava dosyası için görüşmelere
katılan başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşünce veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların
ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın
neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar
görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır. Kararlarda
belirtilen hususlar aşağıdaki şekildedir (İYUK, m. 22-24):
 Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları yahut unvanları ve
adresleri,
 Davacının ileri sürdüğü olayların ve dayandığı hukuki sebeplerin özeti, istem sonucu ile
davalının savunmasının özeti,
 Danıştay’da görülen davalarda tetkik hakimi ve savcının ad ve soyadları ile düşünceleri,
 Duruşmalı davalarda duruşma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hazır bulunan taraflar ve
vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları,
 Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hüküm; tazminat davalarında
hükmedilen tazminatın miktarı,
 Yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiği,
 Kararın tarihi ve oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği,
 Kararı veren mahkeme başkan ve üyelerinin veya hakiminin ad ve soyadları ve imzaları
ve varsa karşı oyları,
 Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası,
belirtilir.
Kararın mahkeme başkanı ve üyeleri veya hakimi tarafından imzalı asıllarından biri, karar
dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan yahut hakim,
Danıştay’da daire veya kurul başkanı veya görevlendireceği bir üye imzasıyla tasdikli birer
örneği de taraflara tebliğ edilir (İYUK, m. 25).
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5.4.8. Kararın Sonuçları
Yapılan yargılama neticesinde, dava mükellefin lehine sonuçlanmışsa; dava konusu işlem iptal
edilmiş olur. Böyle bir durumda dava konusu işlemin niteliğine göre yapılan tarhiyat işlemi
ortadan kaldırılır ve terkin işlemi gerçekleştirilir, haciz vb. İşlemler kaldırılır440. Davanın
mükellef aleyhine sonuçlanması durumunda ise tarh edilen vergi tahakkuk etmiş olur ve
VUK’un 112. maddesi uyarınca tahsili duran vergilerden, taksit süreleri geçmiş olanlar
mahkeme kararına göre hesaplanan vergi ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 1 ay içinde
ödenir.
Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini
durdurmaz. Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç
veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının
birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar
verebilirler. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklardan doğan davaların açılması, tarh
edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava
konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26. maddenin 3. fıkrasına göre
işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden
kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine
yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz.
Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir. Yürütmenin durdurulması istemli
davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına
da karar verilebilir (İYUK, m.27).
Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir; ancak, durumun gereklerine
göre teminat aranmayabilir. Taraflar arasında teminata ilişkin olarak çıkan anlaşmazlıklar,
yürütmenin durdurulması hakkında karar veren daire, mahkeme veya hakim tarafından
çözümlenir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kimselerden teminat alınmaz. Yürütmenin
durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse
konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına
karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından
verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve
vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren
hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün
içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine
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gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar
kesindir. Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara
bağlanır (İYUK, m. 27).
Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya
eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak
otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen
kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. Tam yargı
davaları hakkındaki kararlardan belli bir miktarı içerenler genel hükümler dairesinde infaz ve
icra olunur. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre
işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili
idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Mahkeme kararlarının otuz gün
içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava
açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.
Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu kararlara
göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve cezaların miktarı
ilgili idarece mükellefe bildirilir. Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden
itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir (İYUK, m. 28).

5.5. YARGI KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
Kanun yolu, mahkemelerce verilen nihaî yani son kararların üst derece yargı organları veya
doğrudan doğruya kararı veren yargı organı tarafından yeniden incelenmesi, hukukî denetiminin yapılması ve gerekli görülürse değiştirilmesidir. Kanun yolları üç grupta toplanabilir.
Bunlar olağan kanun yollar, olağanüstü kanun yolları ve diğer başvuru yollarıdır.

5.5.1. Olağan Kanun Yolları
Mahkemelerin verdiği nihaî kararların kesinleşmesine engel olan kanun
yollarına olağan kanun yolları denilmektedir. Bu anlamıyla bir mahkemenin
kararına

karşı

olağan

kanun

yollarına

başvurulması,

o

kararın

kesinleşmesini önlemektedir. Kararın kesinleşmesi, ancak olağan kanun
yoluna süresi içinde başvurulmaması ya da başvurulup da isteğin
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reddedilmesi halinde mümkündür. Vergi yargılaması hukukunda olağan
kanun yolları olarak istinaf ve temyiz olmak üzer iki şekilde olur.

5.5.1.1. İstinaf
Yargı kararlarına karşı başvuru yollarından biri istinaftır. İtiraz, vergi mahkemelerinin vermiş
olduğu nihai yani son kararlarına karşı yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine gidilen bir
yargı yoludur. Vergi mahkemesinin nihai kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün
içerisinde istinaf yoluna başvurulması gerekir (İYUK, m. 45).
İYUK’un 45. Maddesi uyarınca konusu 5.000 TL’yi geçmeyen vergi davaları dışında vergi
mahkemelerince 20 Temmuz 2016 itibariyle verilen tüm nihai kararlar için istinaf yolu açılacak
ve mükellefler bu kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinin
bulunduğu

yargı

çevresindeki

bölge

idare

mahkemesi

nezdinde

istinaf

yoluna

başvurabilecektir. Konusu 5.000 TL’nin altında olan vergi davaları hakkında vergi
mahkemelerince verilen kararlar için herhangi bir kanun yolu bulunmamakta olup, vergi
mahkemesinin kararı nihai olup kesinlik arz edecektir. Tereddütleri bertaraf etmek adına
belirtmek isteriz ki, mevcut durumda itiraza konu edilen tek hakimle verilen ve konusu 25.000
TL’nin altında (ancak 5.000 TL’nin üstünde olan) dosyalar hakkında verilen vergi mahkemesi
kararlarına ilişkin olarak yine istinaf yolu açık olacaktır131.
İstinaf yoluna süresi içinde başvurulması akabinde, Bölge İdare Mahkemesi’nin ilgili dairesi
tarafından yapılan inceleme neticesinde daire ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun
bulursa, temyizde olduğu gibi, istinaf başvurusunun reddine karar verecektir. Vergi
Mahkemesinin kararındaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise aynı kararı (ret
kararını) karar metninde gerekli düzeltmeyi yaparak verecektir. Bu ret kararına istinaden,
İYUK’un 46. Maddesi gereği, dava konusu 100.000 TL’nin altında ise, bu ret kararı temyiz
edilemeyecek ve kesinleşecek olup yargı süreci sona erecektir. Aksi halde, yani dava konusu
100.000 TL’yi aşıyorsa, ret kararına karşı Danıştay’a temyiz yoluna gitmek mümkün
olacaktır132.
Diğer yandan, ilk derece vergi mahkemesi kararı ilgili daire tarafından hukuka uygun
bulunmadığı takdirde, daire istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının
kaldırılmasına karar verecektir. Bu hâlde, daire işin esası hakkında yeniden bir karar vermekle
Ersin Nazalı Begüm Solak Ekler, “Vergide İstinaf Ne Zaman, Neden ve Nasıl?” http://vergiajandasi.com/blog/2016/07/12/vergide-istinafne-zaman-neden-ve-nasil/
132
Ersin Nazalı Begüm Solak Ekler, “Vergide İstinaf Ne Zaman, Neden ve Nasıl?” http://vergiajandasi.com/blog/2016/07/12/vergide-istinafne-zaman-neden-ve-nasil/
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yükümlüdür. Bölge İdare Mahkemesi ilgili dairesinin vermiş olduğu yeni karar, dava
konusu 100.000 TL’nin altında ise, temyiz edilemeyecek ve kesinleşecektir; aksi halde
Danıştay’a temyiz yoluna gitmek mümkün olacaktır133.
İstinaf yoluna başvurulmuş olması vergi mahkemesinin kararının yürütülmesini durdurmaz.
Ancak, teminat gösterilmek koşuluyla bu kararların yürütülmesinin durdurulması davaya
bakacak olan Bölge İdare Mahkemesinden talep edilebilir.

5.5.1.2. Temyiz
Temyiz, bölge idare mahkemelerinin verdiği fakat kesinleşmemiş son kararlarına karşı,
kararların hukuka uygunluk denetiminin sağlanması amacıyla Danıştay'da dava açılmasıdır.
Temyiz başvurusu, son kararın tebliğinden başlayarak 30 gün içinde yapılabilir (VUK, Mük m.
49).
Temyiz davası açılma nedenleri üç grupta toplanabilir. Bunlar; bölge idare mahkemesinin yetki
ve görevi dışında karar vermesi, hukuka aykırı karar verilmesi ve usul hükümlerine
uyulmamasıdır (İYUK, m. 48).
Dosyalar temyiz amaçlı Danıştay’a sevk edildikten sonra, önceleri temyiz süreci nasıl işliyor
ise yine aynı şekilde işlemeye devam edecektir. Ancak bu defa ilk derece vergi mahkemeleri
değil, bölge idare mahkemeleri verdikleri kararlarında ısrar edebilecek ya da uyma kararı
verecek olup bölge idare mahkemelerinin kararlarında ısrar etmesi durumunda ise nihai karar
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilecektir. Burada en önemli gelişme artık KARAR
DÜZELTME yolunun yürürlükten kaldırılmış olmasıdır; diğer bir ifadeyle Danıştay’ın temyiz
incelemesine istinaden verdiği kararlara karşı artık karar düzeltmeye gidilmeyecektir134.
Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır. Temyiz
dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştay’a veya 4. maddede belirtilen
mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştay’ca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf
tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz
etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu
dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer. Kararı veren Danıştay dairesi veya mahkeme, cevap
dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak,
Ersin Nazalı Begüm Solak Ekler, “Vergide İstinaf Ne Zaman, Neden ve Nasıl?” http://vergiajandasi.com/blog/2016/07/12/vergide-istinafne-zaman-neden-ve-nasil/
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Danıştay’a veya Kurula gönderir. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri,
karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar
verilmek üzere kararı veren mahkemece Danıştay Başkanlığına, Danıştay’ın ilk derece
mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre idari veya Vergi Dava
Daireleri Kuruluna gönderilir. Danıştay’da görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin
durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak
dosya tekemmül ettirilir. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının
ödenmemiş olması halinde kararı veren; mahkeme veya Danıştay daire başkanı tarafından
verilecek onbeş günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş
sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler
tamamlanmadığı takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay
dairesi, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra
yapılması halinde de kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan
Danıştay dairesi, temyiz isteminin reddine karar verir. Mahkemenin veya Danıştay dairesinin
bu kararları ile bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış
sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde
temyiz yoluna başvurulabilir (İYUK, m. 48).
Temyize başvurulması, bölge idare kararının yürütmesini durdurmaz. Ancak, teminat
karşılığında yürütmenin durdurulmasına Danıştay tarafından karar verilmesi mümkündür. Yine
iptal davalarına ilişkin temyiz taleplerinde teminat istenilmeden de yürütmenin durdurulmasına
karar verilebilir. Karar bozulmuşsa kararın yürütülmesi zaten kendiliğinden durur.
Danıştay yapmış olduğu yargılama sonunda; ya bölge idare mahkemesinin kararını onaylar,
bölge idare mahkemesinin kararını bozar veya bölge idare mahkemesinin kararını kısmen
bozabilir.
Temyiz incelenmesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın
düzeltilerek onanmasına karar verilir (İYUK, m. 48).
Kararın bozulması halinde dosya, Danıştay’ca kararı veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme,
dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini
tamamlayarak yeniden karar verir (İYUK, m. 49).
Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. Israr kararının ilgili tarafından
temyizi halinde, dava, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulunca
incelenir. Danıştay’ın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur;
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aksi halde onanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına uyulması
zorunludur (İYUK, m. 49).
Kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay
kararında belirtilir (İYUK, m. 49).
Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren mahkeme veya
Danıştay dairesine gönderilir. Bu karar, dosyanın mahkeme veya Danıştay dairesine geldiği
tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir (İYUK, m. 49).

5.5.2. Olağanüstü (İstisnai) Kanun Yolları
Kesinleşmiş hükümlere karşı tanınmış olan kanun yollarına olağanüstü kanun yolları
denilmektedir. Olağanüstü kanun yolu, yargılamanın yenilenmesi, kanun yararına (temyiz)
bozmadır.

5.5.2.1. Kanun Yararına Temyiz
Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay’ca ilk derece
mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan
niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların
göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz
olunabilir (İYUK, m. 51). Kanun yararına bozma yolu ile amaçlanan, hukuka aykırı bir
içtihadın yerleşmesini önlemek ve hukuk uygulamasında birliği sağlamaktır.
Kesinleşmiş bir mahkeme kararının kanun yararına bozmaya konu olabilmesi için hukuka
aykırı bir sonuç taşıdığı kuşkusu yaratması gerekir. Kanun yararına bozmaya başvurma yetkisi
sadece Danıştay Başsavcısına verilmiştir.
Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha
önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz. Bozma
kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır (İYUK, m. 51).
Kanun yararına bozma kararı üzerine kararı veren vergi mahkemesi tarafından davaya yeniden
bakılmaz ve mahkemenin bozma kararı üzerine, kendi kararında ısrar etmesi söz konusu olmaz.

5.5.2.2. Yargılanmanın Yenilenmesi
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Yargılanın yenilenmesi, vergi mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay'ın kesin
kararları aleyhine, karar veren mahkemeye başvurulacak olağanüstü bir kanun yoludur. Bu
kararlar için öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmiş olması gerekir. Yargılanmanın
yenilenmesi, dava aleyhine sonuçlanmış olan tarafa, karar kesinleşmiş olsa bile haklılığını ileri
sürebilme imkânı vermektedir. Yargılamanın yenilenmesi, kararı veren mahkeme tarafından
görüşülerek karara bağlanır.
Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda
yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir (İYUK, m. 53);
 Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir
sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,
 Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme
veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm
karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar
zamanında bundan haberi bulunmamış olması,
 Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla
bozularak ortadan kalkması,
 Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla
belirlenmesi,
 Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,
 Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış
bulunması,
 Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,
 Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir
kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut
başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş
bulunması,
 Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki
protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.
Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.
Yargılamanın yenilenmesi süresi, tarafları, konusu ve nedeni aynı olan davalar için 10 yıl,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer
sebepler için 60 gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği
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tarihi izleyen gün yargılamanın yenilenmesi, kararı veren mahkeme tarafından görüşülerek
karara bağlanır (İYUK, m. 53).

5.5.3. Diğer Kanun Yolları
Olağan ve olağanüstü kanun yolları yanında bir de diğer başvuru yolları başlığı altında
değerlendirilebilecek üçüncü bir yol daha vardır. Bu da; Kararın açıklanması ve yanlışlıkların
düzeltilmesidir.

5.5.3.1. Kararın Açıklanması
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi ve vergi mahkemelerince verilen kararları yeterince açık
olmayabilir ya da birbirine aykırı hükümler taşıyabilir. Böyle bir durumda taraflardan her biri
kararın açıklanmasını talep edebilir. İlgili merciler talebi yerinde görmüş ise, kararın
açıklanması ve aykırılığın giderilmesi gerçekleştirilir.

5.5.3.2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi
Yargı organları tarafından, tarafların, adı-soyadı, sıfatı ve hesap hataları yapılması halinde
tarafların istemi üzerine yanlışlıkların düzeltilmesi yoluna gidilebilir. Mahkeme, yanlışların
düzeltilmesini kabul etmiş ise, düzeltme kararın altına yazılarak düzeltilir. Düzeltme taraflara
da tebliğ edilir.

Uygulamalar
Vergi yargısının görev ve fonksiyonlarının neler olduğu anlaşılmıştır.
Vergi yargısında görevli mahkemelerin neler olduğu ortaya konulmuştur.
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Uygulama Soruları
1. Görevli ve yetkili mahkeme ne demektir?
2. Vergi yargısı kaç açamadan oluşmaktadır?
3. Vergi yargısına hakim olan ilkeler nelerdir?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi vergi yargısında görevli mahkemelerden biridir?
a. İdare mahkemesi
b. Ceza mahkemesi
c. Sayıştay
d. Yargıtay
e. Vergi mahkemesi
2) Aşağıdakilerden hangisi vergi yargısında en üst derecede yar alan görevli
mahkemelerden biridir?
a. Yargıtay
b. Vergi mahkemesi
c. İdare mahkemesi
d. Ceza mahkemesi
e. Danıştay
3) Aşağıdakilerden hangisi vergi yarılaması usulüne ilişkin ilkelerden biri değildir?
a. Taraflarca ileri sürülme ilkesi
b. Re’sen Araştırma İlkesi
c. Yazılı Olma İlkesi
d. Kıyas Yapılmama İlkesi
e. Toplu Yargılama İlkesi
4) Vergi yargısında istinaf makamı neresidir?
a. Ceza mahkemesi
b. Bölge idare mahkemesi
c. Vergi mahkemesi
d. Danıştay
e. Sayıştay
5) Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının idari yoldan çözüm yollarından biri
değildir?
a. Pişmanlık veya ıslah
b. Vergi yargısı
c. Cezada indirim
d. Hata düzeltme
e. Uzlaşma
6) Vergi mahkemesinde dava açma süresi tebligattan itibaren ……………. gündür.
a. 60 gün
b. 30 gün
c. 20 gün
d. 15 gün
e. 10 gün
7) Vergi yargısının unsurları nelerdir?
8) Hangi durumda yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez?
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9) Vergi davasına konu olan işlemler hangileridir?
10) Bölge idare mahkemelerinin verdiği fakat kesinleşmemiş son kararlarına karşı,
kararların hukuka uygunluk denetiminin sağlanması amacıyla Danıştay'da dava
açılmasına ………………………. adı verilir?

129

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizde vergi uyuşmazlıklarının yargı aşmasındaki çözümünde, üç dereceli bir yargılama
sistemi öngörülmüştür. Buna göre öncelikle vergi mahkemesinde dava açılacak, daha sonra
ikinci aşamada bölge idare mahkemesinde devam edilecek ve beli koşullarda üçüncü aşamada
Danıştay’a başvurulacaktır. Başka bir ifade ile vergi mahkemelerinin kararları, belli koşullarda
istinaf yoluyla bölge idare mahkemelerinde veya temyiz yoluyla Danıştay'da çözümlenmektedir. Danıştay, ayrıca kanunlara göre ilk derece mahkemesi olarak bakmak zorunda olduğu
bazı davalara da bakar.
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ALTINCI BÖLÜM
VERGİ SUÇLARI; VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde genel olarak vergi suçları, özel olarak ise vergi kaçakçılık suçu ele alınacaktır. Bu
bağlamda vergi kaçakçılığı suçunun mahiyeti ve unsurları ve önemli hususları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi kaçakçılığı suçunun maddi unsuru ne demektir?
Vergi kaçakçılığı suçunun manevi unsuru neyi kapsamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Vergi
suçunun

kaçakçılığı
maddi

unsurları
Vergi
suçunun
unsurları

Kazanımın

Kazanım

Konu

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Konunun mevzuat boyutları ve

Vergi

kaçakçılığı

sununun unsurları ele alındıktan sonra

maddi unsurları öğrenilir.

uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
kaçakçılığı
manevi
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Vergi

kaçakçılığı

suçunun unsurları ele alındıktan sonra
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durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kavramlar


Vergi kaçakçılığı



Vergi kaçakçılığının unsurları



Vergi suçları



Maddi unsur



Manevi unsur
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ALTINCI BÖLÜM
VERGİ SUÇLARI: VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU135
6.1. VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN TANIMI
Kaçakçılık sadece bir vergi suçunun adı değil, hukuk sistemi içerisinde düzenlenmiş ve toplum
aleyhine diğer suçları da hatırlatan ve suçun ağırlığını belirtmek için kullanılan bir kavramdır.
Kaçakçılık, vergi hukukunda vergi suçları açısından önemli kavramlar arasında yer
almaktadır136.
Vergi kaçakçılığı(tax evasion) genel olarak, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, vergi
kanunlarına aykırı hareketleri ile kısmen veya tamamen yerine getirmemeleridir 137. Bir başka
tanıma göre vergi kaçakçılığı “vergi konusu olması gereken bir faaliyet ya da kaynağın vergi
dışı bırakılması nedeniyle ya da vergi kaçırmak saikiyle, vergi idaresinin bilgi alanı dışına
çıkarılmasına yönelik tüm faaliyetler sonucu, ödenmesi gereken verginin ödenmemesidir138.”
Kanun koyucu, kaçakçılık suçunu tanımlarken bu düzenlemelerin içeriğini oldukça geniş
tutmuştur. 4369 Sayılı Kanun ile VUK’un 359. maddede kaçakçılık sayılan fiiller teker teker
tanımlanmış, kaçakçılık suçu ve bu suç için öngörülen cezalar yeniden düzenlenmiştir.139
VUK’un 359. maddesinde düzenlenen suçlar, genel çerçevesi ile ceza hukukundaki sahtecilik
suçlarının türleri olup, özelde ise özel evrakta sahtekârlık suçuna yaklaşmaktadır. Bu maddede
kaçakçılık suçları düzenlenmese bile, TCK’nın sahtecilik hükümlerine göre fâillerin
cezalandırılabilirdi. Ancak bu maddede düzenlenen suçların münhasıran vergi kanunlarına göre
tutulması gereken defter ve belgeler üzerinde işlenmesi ön şartı arandığı için, kanunda sayılan
defter ve belgelerin aranması gerekmektedir. Bütün fiillerin aynı madde içerisinde düzenlenmiş
olması, zincirleme suç veya seçimlik hareketli suç ayrımını zorlaştırmaktadır. Suç olarak
öngörülen fiillerin aynı madde içerisinde toplanması, karışıklıklara yol açmış olup, maddenin
kaleme alınmasındaki suçları ayırma yöntemi eleştiriye açıktır. Çünkü bu maddede suç olarak
düzenlenen fiiller a, b, c bentleri altında ve a bendi 1 ve 2 alt bent olarak sınıflandırmaya tabi
tutulmuş ve bu sınıflandırma beraberinde yanlış anlamalara ve suç kabul edilen fiillerin
karıştırılmasına neden olmuştur. 213 Sayılı VUK’un vergi suçlarını düzenleme yöntemi vergi
suçları ile vergi kabahatlerinin ilkeler yönünden anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. VUK’un
uygun bir şekilde düzenlenmemiş olması ve çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılması, özellikle
Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
BAYRAKLI, a.g.e., s. 241.
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Abdurrahman AKDOĞAN, Sadık KIRBAŞ, Saygın EYÜPGİLLER, Açıklamalı Maliye ve Vergi Sözlüğü, Ankara, Birlik Yayıncılık, 1986,
s.181.
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Saygın EYÜPGİLLER, Teoride ve Uygulamada Vergiden Kaçınma, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2003, s.28.
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vergi kaçakçılığına ilişkin fiilleri düzenleyen 359. maddeyi anlaşılır olmaktan uzaklaştırmıştır.
YALTI’ya göre ortaya çıkan durum başarısız bir suç siyasetinden kaynaklanmaktadır140. Bunun
nedeni, VUK’un 359. maddesinde çeşitli tarihlerde değişiklikler yapılırken, sadece bu
maddeyle ilgilenilirken diğer maddelerle bütünlüğün sağlanamamış olmasıdır.
Kaçakçılık suçu, VUK’daki eski hileli vergi suçu ile benzerlik taşımasına rağmen “vergi
ziyaı” ve “kasden” kelimeleri 4369 Sayılı Kanun ile VUK’un 359. maddesinin değiştirilen yeni
halinde yer almamıştır141. Kaçakçılık suçu, tarihsel gelişim açısından daha önce vergi ziyaının
oluşması şartı arandığı için “zarar suçu” niteliğinde iken; bugün itibariyle vergi ziyaının
oluşması şartı aranmadığı ve kanunda belirtilen fiillerin oluşması yeterli olduğu için “tehlike
suçu”na dönüşmüştür.142 Bu suç, doktrinde tehlike suçları adı verilen suç grubu içerisinde yer
almaktadır. Suçun toplumsal açıdan değer taşıyan bir hukuksal yararın ihlâli olarak kabul
edilmesi durumunda; hukuksal yarar sadece zarar veren fiillerle değil, tehlikeye neden olan
fiillerle de zarar göreceği için cezalandırılmak gerekecektir. VUK’un 359. maddesinde yapılan
değişikliğin gerekçesinde “..Bu maddede 213 Sayılı VUK’un ‘hürriyeti bağlayıcı ceza ile
cezalandırılacak suçlar ve cezaları’ başlıklı bölümünde sayılan fiillerin vergi kaybına yol açıp
açmadığına bakılmaksızın, kesilecek vergi ziyaı cezası yanında kolayca adlî yargıya intikalini
ve cezalandırılmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır.” denilerek maddenin
yürürlük tarihi olan 1.1.1999 tarihinden itibaren işlenen suçlarda vergi ziyaının aranmayacağı
hususu ifade edilmiştir. Bu açıdan yapılan tartışmalar değerlendirildiğinde kaçakçılık suçu,
topluma karşı işlenmiş, mali sistemin, belge düzeninin ve mali otoritenin zayıflatılmasına hatta
çökertilmesine yönelik kamu düzenini bozucu bir suç olarak tespit edilmiştir143. Kaçakçılık
suçu yeni düzenlenme şekli ile, tamamen ceza hukuku anlamında kabul edilmiş bir suç tipi
olup, caydırıcılığı temin etmek amacıyla hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması
öngörülmüştür144.

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.51.
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6. 2. KAÇAKÇILIK SUÇUNUN UNSURLARI
6. 2. 1. Kanûni Unsur
Kaçakçılık suçlarını oluşturan bir hareketin öncelikle VUK’un 359. maddesinde yer alan kanûni
tanıma uygun olması gerekmektedir. Ceza hukukunda suçun varlığı, o suçlar ilgili kanunda açık
bir şekilde gösterilmiş kanûni tipin varlığına bağlıdır. Vergi hukukunda da aynı ilke
geçerlidir145.
Vergi kaçakçılığı suçu VUK’un 359. maddesinde suç oluşturan fiillerin ağırlığına göre iki grup
halinde düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçu, kanunda iki grup halinde düzenlenen fiillerle
işlenebildiği için, bağlı hareketli suçlara örnek oluşturmaktadır. Bu fiillerin dışında başka bir
fiille kaçakçılık suçunun işlenmesi mümkün değildir146. Söz konusu maddede en son değişiklik
5904 sayılı Kanun ile yapılmış olup, “Kaçakçılık suçları ve cezaları” başlığını taşıyan madde
aşağıdaki şekildedir147:
“a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti
bulunan;
1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda
konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken
hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya
kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik
kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili
kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme
olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya
durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belgedir.
b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti
bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka
yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar
Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2012, s.362.
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hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış
gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.
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.
371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara
bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.
Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344
üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.”
VUK’un 359. maddesindeki düzenlemeden anlaşılacağı gibi vergi kaçakçılığı suçu;
vergi yasalarının hükümlerine aykırı hareket eden fâilin (yükümlü, sorumlu ya da üçüncü
şahısların) ceza mahkemeleri tarafından yargılanması neticesini doğuracak, VUK’un 359.
maddesinde düzenlenen kanûni tiplerden birine uygun, hukuka aykırı ve kusurlu hareketi ile
oluşan fiil ya da fiiller ile işlenen suçtur148.

6.2.2. Maddi Unsur
Bir suçun oluşması için, fâilin bir davranışının bulunması ( hareket), bu davranışın dış dünyada
bir değişiklik meydana getirmiş olması (sonuç), yapılan bu davranış ile meydana gelen
değişiklik arasında nedensellik (illiyet) bağının bulunması gerekmektedir149. Bütün bu unsurlar
suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.

6.2.2.1.Hareket
Vergi Kaçakçılığı Suçunun hareket unsurunu; VUK’un 359. maddesinin (a), (b) ve (c)
fıkralarında belirtilen fiiller oluşturur. Bu fiillerden herhangi birinin işlenmesi halinde
kaçakçılık suçu oluşacağı için, suç seçimlik hareketli bir suçtur. Bu suçun hareket unsurunu
VUK’un 359. maddesinde üç bent halinde sayılan fiiller oluşturur. Bu fiiller şunlardır:
 Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak,
 Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak,
 Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu
doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına
kaydetmek,

KAŞIKÇI, a.g.e., s.99.
YİĞİT, a.g.e., s.43.
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 Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek,
 Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek,
 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek,
 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak,
 Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar
koymak veya hiç yaprak koymamak,
 Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek,
 Asıl veya suretleri tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak,
 Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basmak,
 Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayanların bastıkları belgeleri bilerek kullanmak.
Vergi kaçakçılığı suçları defter, kayıt ve belgeleri gizleme suçu dışında icraî hareketlerle
işlenmektedir. VUK’ta düzenlenen vergi kaçakçılığı suçları yapılan yasal düzenlemeler ile
genellikle seçimlik hareketli suç olarak kabul edilmiştir150. Kanunun belirttiği hareketlerden
herhangi birinin yapılması halinde suçun oluşacağı hükmünü koymuşsa o suç seçimlik hareketli
suçtur151. VUK’un 359. maddesinde düzenlenen suç tiplerinden bazılarının işlenmesi açısından
birden fazla hareket kabul edilmiştir. Kanunda sayılan bu hareketlerden herhangi birinin
yapılması durumunda suç işlenmiş kabul edilecektir.
VUK’un 359. maddesinde sayılan hareketlerin bir kısmında vergi ziyaı neticesi aranmamışken,
bir kısmında kanun koyucu sadece hareketi tanımlamıştır. Vergi ziyaı sonucu doğmamış olsa
bile eylemin yapılmış olması suçun maddi unsurunun oluşması için yeterlidir. VUK’un 359.
maddesinde “...defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya
kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar…” ifadesinde sonuca yer
verilmemiş sadece hareket tanımlanmıştır. Neticesi harekete bitişik olan bu fiillerde hareketin
tamamlanması ile suç işlenmektedir. Aynı maddede “...defterlere kaydı gereken hesap işlemleri
ve vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter,
belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler…” ifadesi ile kanun koyucu nedensellik bağı
tesis ederek vergi matrahının azalması sonucunu şart koşmaktadır. Yine aynı maddeye göre
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, tahrifat, defter, kayıt
ve belgeleri gizleme, muhasebe hilesi yapma, çift defter kullanma gibi hareketlerde ise kanun
koyucu vergi ziyaı sonucunu aramamaktadır. Tehlikenin varlığı suçun işlenmesi için yeterlidir.
Kaçakçılık suçlarını oluşturan fiiller anılan maddede üç fıkrada ayrı ayrı tasnif edilerek
sayılmıştır. ŞENYÜZ’e göre kaçakçılık suçunun oluşması yönünden kanunun yasakladığı
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sonuca ancak sayılan hareketlerle yol açılacağından, bu suçlar bağlı hareketli suç kategorisinde
yer alır. Suçun kanûni tanımında hangi tür hareketlerle icra edilebileceği belirtiliyorsa, bağlı
hareketli suçlardan söz edilebilir152. Kaçakçılık suçunun hareketleri kanunda belirtilmiş olduğu
için, sayılan hareketler dışında bu suçun işlenmesi mümkün değildir153. Hareketin sayısına göre
bir sınıflandırma yapılır ise, vergi kaçakçılığı suçlarından “defter, kayıt ve belgeleri tahrif
etmek veya gizlemek” hareketlerinin seçimlik hareketli suçlara örnek oluşturabileceği
görüşündedir. Gerçekleşebilmesi için birden fazla hareketin kabul edildiği suçlar seçimlik
hareketli suçlardır. Bu hareketlerden birisinin yapılması halinde suç işlenmiş kabul edilecek
olup, hareketlerin hepsinin yapılmasına gerek yoktur154.

6.2.2.2.Sonuç
Kaçakçılık suçunun sonucu, kamu düzeninin bozulmasıdır. Suçun maddi unsurlarından olan
hareket ve sonuç her zaman birbirinden ayrı değildir, bazen sonuç harekete bitişiktir. Sonucu
harekete bitişik suçlarda davranışın gerçekleştiği an suçun maddi unsurunun nedenselliği de
kapsayacak şekilde gerçekleştiği kabul edilir155. Bu fiiller neticesinde vergi ziyaının oluşmuş
olması zorunlu bir sonuç değildir, kamu güveninin tehlikeye atılmış olması yeterlidir156. Vergi
ziyaının oluşması halinde, kayba uğratılan vergi miktarının üç katı tutarında vergi ziyaı cezası
uygulanacaktır.
Vergi kaçakçılığı suçunda sonuç, 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi VUK’ta vergi
ziyaının ortaya çıkmış olmasıydı. VUK’un (mülga)344. maddede sayılan fiiller işlendiği
durumlarda vergi ziyaı ortaya çıkmamış ise; (mülga) TCK hükümlerine göre veya şartları
oluşmuş ise teşebbüsten dolayı fâile ceza verilebilmesi mümkündü. 4369 Sayılı Kanunla
yapılan değişiklik sonrası VUK 359/a-1’de düzenlenen "defterlere kaydı gereken hesap ve
işlemlerin başka kayıt ortamlarına geçirilmesi" hareketi dışındaki diğer hareketlerin vergi
ziyaını doğurmuş olması sonucu aranmamakta olup, kanunda kabul edilen hareketin icrasıyla
suç tamamlanır. Kaçakçılık suçlarının sonucu harekete bitişik olduğu için, sırf hareket suçu,
şeklî suç ve tehlike suçu kategorisindedir157.
Kanun koyucunun vergi kaybını suçun bir unsuru olmaktan çıkarmış olmasının suçun sonuç
unsuruna etkisi bulunmaktadır. Vergi kaybı aranmadığı için, vergi kaçakçılığı suçları daha çok
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sırf hareket suçları veya neticesi harekete bitişik suçlar olarak kabul edilmektedir158. Suçlar
sonuç açısından hareket ile sonucun ayrı zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmesine göre tasnif
edildiğinde159, vergi kaçakçılığı suçlarında illiyet bağını belirlemek daha kolaydır. Bu açıdan
vergi kaçakçılığı suçları “neticesi harekete bitişik” suçlardandır. Çünkü sadece hareketin
gerçekleşmesi ile suçun maddi unsuru tamamlanmış olmaktadır.
4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, VUK’un 359. maddesinin (a) fıkrasının birinci
bendinde“...defterlere kaydı gereken hesap işlemleri ve vergi matrahının azalması sonucunu
doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına
kaydedenler…” ifadesi ile kanun koyucu nedensellik bağı tesis ederek vergi matrahının
azalması sonucunu şart koşmakta olduğu için, bu hareketler ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu
neticesi harekete bitişik suç kategorisinde yer almaz. Suçun oluşması için hesap ve işlemlerin
kanûni defterler dışındaki diğer defter, belge ya da kayıt ortamlarına kaydetmek şartı tek başına
yeterli olmayıp, ayrıca kayıtların vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak özellikte
olması gerekmektedir. Özellikle devreden KDV’nin olduğu dönemlerde, vergi ziyaı ortaya
çıkmasa bile, vergi matrahının azalması sonucunun doğmuş olması yeterlidir 160. Vergi
matrahının azaltılması kanunen yararlanılması giderlerin fazla gösterilmesi, gelirin düşük
gösterilmesi yöntemleri olabilir. Vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde diğer
defterlere

geçirilmesi,

asıl

yazılması

gereken

tutarın

eksik

yazılması

sonucunu

doğurmaktadır161. Ancak aynı hesap ve işlemlerin hem kanûni defterlere, hem de özel nitelikli
belgelere geçirilmesi fiili vergi matrahının azalması sonucunu doğurmaz ise suç
oluşturmamaktadır162. Vergi matrahın azalması bu hareketlerle işlenen suç bakımından
davranışın bir unsuru olmaktan ziyade sonuç olarak kabul edildiğinde, neticesi hareketten ayrı
bir suçun varlığını anlaşılacaktır. Çünkü bu hareketler ile işlenen suç açısından vergi matrahının
azalmış olması sonucu ortaya çıkmadan sonucu doğmadan çift defter, belge veya kayıt
kullanmanın tek başına suçun maddi unsurunu karşılayamadığı için suçun oluşması mümkün
değildir.
Suçlar sonuç açısından ani suç ve kesintisiz suç ayrımı göre tasnif edildiğinde, vergi kaçakçılığı
suçlarının ani suç niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Defter ve belgeleri gizleme suçu da
ani suç niteliğinde olup, vergi incelemesi için talep edilen defter ve belgelerin süresinde ibraz
edilmemesi, suçun işlenmesi için yeterlidir, vergi incelemesi sürecinde ibraz edilmeyen
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belgelerin, yargılama sürecinde mahkemeye ibraz edilmesi bu hareket ile işlenen suçun
tamamlanmış olması sonucuna etki etmeyecektir163.
Suçlar sonuç açısından zarar suçu ve tehlike suçu ayrımına göre tasnif edildiğinde ise,
defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak
şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetme
hareketi ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu dışında bir zarar suçu bulunmamaktadır. Buna karşın
diğer hareketlerle işlenen kaçakçılık suçlarının tamamı tehlike suçu niteliğindedir. Korunmaya
çalışılan hukuki menfaatin zarar görmesini beklemek şart değildir. Aynı durum resmi belgede
sahtecilik suçlarında da söz konusudur. Hareketin tamamlanması ile tehlikenin ortaya çıkması
anı örtüşmektedir164.
Tehlike suçu olan vergi kaçakçılığı suçları yönünden soyut tehlike suçu, somut tehlike suçu alt
ayrımı da önemlidir. Somut tehlike suçlarında, tehlikenin gerçekten doğmuş olması
gerekmektedir165. Buna karşın soyut tehlike suçlarında, hareketin yapılmış olması tek başına
tehlikeli kabul edilmekte ve bu tehlikenin korunan menfaat bakımından ortaya çıkmış olması
aranmamaktadır. Bu açıdan vergi kaçakçılığı suçları soyut tehlike suçu olduğu kabul edilebilir.
Soyut tehlike suçlarında ayrıca bir nedensellik aramaya gerek olmaması nedeniyle davranışın
korunmaya çalışılan hukuki yararı soyut olarak tehlikeye sokması yeterli olup, ayrıca bu
tehlikenin somutlaştırılması aranmaz. Soyut tehlike suçlarından korunan menfaati doğrudan
tehlikeye sokmadan işlenebilecek olması, suç teorisi bakımından eleştirilmekte hatta ceza
yasalarında bu tip suçlara yer verilmemesi gereği ifade edilmektedir166.

6.2.2.3. Nedensellik Bağı
Suçu meydana getiren sonucun cezalandırılabilmesi için, bir kişinin hareketine bağlanması,
hareket ile sonuç arasında illiyet bağının kurulması gerekmektedir. Kaçakçılık suçunda, suçun
neticesi harekete bitişik suçlardan olması sebebiyle, hareket gerçekleştiği an suçun maddi
unsurunun nedenselliği de kapsayacak şekilde gerçekleştiği kabul edildiği için, başka bir ilişki
aranmaksızın fiili gerçekleştiren kişinin cezalandırılması yoluna gidilmektedir. Kanun ile
yasaklanmış sonuç, yine kanunda tanımlanan hareketten kaynaklanıyorsa nedensellik bağı
oluşmuştur167. Suç fiilleri neticesinde, vergi ziyaı da meydana gelmiş ise, bu neticenin fiili
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gerçekleştiren kişiye yüklenebilmesi gerekmektedir. Vergi ziyaına yol açan suç fiilleri
bakımından nedensellik bağının kurulmuş olması gerekmektedir168. Nedensellik bağı açısından
önem taşıyan husus, VUK’un 359/a-1’de yer alan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri
diğer kayıt ortamlarına geçirmek fiili için, netice olarak ortaya çıkması gereken vergi ziyaının,
defterlere

kaydı

gereken

hesap

ve

işlemlerin

diğer

ortamlara

kaydedilmesinden

kaynaklandığının ortaya konulmuş olmasının gerektiğidir169.

6.2.2.4. Hukuka Aykırılık
Vergi kaçakçılığı suçu olarak nitelendirilebilecek bir fiilin cezalandırılabilmesi için bütünüyle
hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bir fiilin hukuka aykırı kabul edilebilmesi için fiilin
kanûni tipe uygun ve hukuka aykırı olması gerekir170. Hukuka aykırılık yönünden vergi
kaçakçılığı suçları diğer suçlardan farklı bir özellik göstermemektedir. Hukuka aykırılık
unsuru, kanûni tarife uygun hareketi hukuk düzeni tarafından hukuka uygun hale getiren bir
sebebin bulunmamasıdır. TCK’da yer alan hukuka uygunluk nedenleri, kanunun emrini yerine
getirme, yetkili makamın emrini yerine getirme, meşru savunma zorunluluk hali, kanunda
düzenlenmeyen hakkın kullanılması ve mağdurun rızasıdır.
TCK’nın 25. maddesine göre gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik bilerek
neden olmadığı ve başka şekilde korunma imkânı bulunmayan ağır ve mutlak bir tehlikeden
kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan
vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile, işlenen fiillerden dolayı fâile ceza verilemez171.
Kaçakçılık suçu için iflas tehlikesinin olduğu hâllerde, bu hâllerden kurtulmak için vergi suçu
işlenmesi hukuka uygunluk sebebi olarak zorunluluk(ızdırar) hali doktrinde kabul görmüştür172.
Örneğin bir tacirin bozulan ekonomik durumunun daha da kötüleşmemesi için vergi kaçırması
halinde ızdırar halinden istifade edebilmesi gerekir. Doktrinde iflasın şeref ve haysiyeti hatta
medeni hakların bir kısmını kaybettirdiği varsayımından hareketle mükellefin vergi ödediği
takdirde kesin iflas edeceği ve iflastan kurtulmasının mümkün olmayacağı halde, vergi
kaçakçılığı suçunu işlemiş olmasının ızdırar hali şeklinde açıklanabileceği ve 765 sayılı eski
TCK’nın 49/3. maddesi ve 5237 sayılı yeni TCK’nın 25/2. maddesi kapsamına gireceği kabul
edilmiştir173.
168
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6.2.3. Manevi Unsur
Manevi unsur, kanûni tipe uygun fiili gerçekleştiren kişi ile bu fiil arasındaki manevi bağdır.
Manevi unsur fiili gerçekleştirenin kusurlu iradesidir. Manevi unsurun varlığı söz konusu
değilse, fiilin fâile isnadı mümkün değildir. Manevi unsurun varlığından bahsedebilmek için
kendi iradesiyle kusurlu şekilde hareket edebilen bir fâil olması gerekir. Fâilin kusurlu bir
şekilde hareket edebilmesi kusurluluk; kusurlu hareket edebilme yeteneği de isnat kabiliyeti
olarak tarif edilmektedir174. Kusurluluk, hukuka uygun hareket edebilme kabiliyetine sahip olan
fâilin hukuka aykırı bir davranışı tercih etmiş ve gerçekleştirmiş olması sebebiyle
kınanabilmesidir175. Fâil psikolojik yönden kendisine ait olan fiili ancak kast veya taksirle
gerçekleştirdiğinde sorumlu tutulmaktadır176. Kast kural olarak suç için zorunlu bir unsurdur.
Hangi suçların taksirle işlenebileceği kanunda açık olarak belirlenmiştir. Kast, kanunun suç
saydığı fiili bilerek ve isteyerek işlemek iken; taksir istenerek yapılan fiilin, istenmeyen kanuna
aykırı sonuçlar doğurmasıyla gerçekleşir177.
Türk Ceza Kanunu’nun 21 ve 22. maddelerine göre suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır ve
taksirle işlenen fiiller ancak kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılabilir. Bu nedenle
vergi kaçakçılığı suçunun manevi unsuru kasttır. Buradaki kast genel kasttır; fâilin belirli bir
amaçla hareket etmesinin önemli değildir. Ceza hukukunun kasta yönelik ayrımları genel kast
ve özel kast ayrımına göre konuya yaklaşanlardan bir kısmına göre vergi kaçakçılığı suçu genel
kast ile işlenebilen suç kategorisinde görürken178 diğer bir kısmı ise genel kastın kabulü suçun
şeklî nitelendirilmesi sonucunu doğuracağı için, bu nitelendirmeye karşı çıkmaktadır179. Suçun
oluşması için fâilin sonuca yönelik hareketi yapmasının yeterli olması nedeniyle vergi
kaçakçılığı suçu genel kastla işlenebilen bir suçtur. Özel kast için gerekli olan fâilin belli bir
saikle hareket etmesi durumu VUK’un 359. maddesinde aranmamaktadır. Vergi dairesi
tarafından vergi ziyaı cezasının üç kat olarak kesilmiş olması ve bunun yanı sıra kesilen cezanın
vergi mahkemesi veya Danıştay tarafından onaylanmış olması ceza mahkemesini bağlamaz.
Kast unsurunun bulunmadığı hâllerde suç oluşmayacaktır180. Örneğin, işletmenin yapmış
olduğu bir alış-veriş kanûni defterlerine gerçeğinden farklı aktarılmış ve bu durum kasden
yapılmamış ise manevi unsur oluşmamış olur. Aynı şekilde daha önceden anlaşması olmakla
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birlikte anlaşması feshedilen bir matbaa anlaşmalı olduğunu gösteren eski yazıya istinaden
mükelleflerin belge basım taleplerini yerine getiriyorsa ve mükelleflerde anlaşma olmadığından
haberdar değiller ise kastın varlığından bahsedilemez181.
4369 Sayılı Kanun ile VUK’ta ve özellikle bu kanunun ceza hükümlerini düzenleyen dördüncü
kitabında önemli değişiklikler yapılmıştır. VUK’un hapis cezası gerektiren ve kaçakçılık suçu
olarak belirlenen suçlardaki düzenlemelerle kaçakçılık suçunun mahiyeti tamamen
değiştirilmiştir. Yasal değişiklikten önce kaçakçılık suçu vergi kaybına bağlı iken, 4369 sayılı
kanun ile yapılan değişiklik ile kaçakçılık suçunun cezalandırılması için vergi kaybı şartı
kaldırılmış, “şeklî suç” veya “sırf hareket suçu” haline getirilmiştir. Bu düzenleme ile
kaçakçılık suçu, “zarar suçu” olmaktan çıkarılmış “tehlike suçu” halini almış182, yasal
değişiklikten önce, VUK’un 344. maddesinde düzenlenen kasıtla ilgili hükümler ve sahte ve
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeyi “bilerek” kullanma ibareleri yeni kanundan
çıkarılmıştır.183
VUK’un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçu ile ilgili, 4369 sayılı kanunun 14.
maddesi ile yapılan değişiklik ile bu kanundan önce 345. maddedeki “kast” ve “bilerek
kullanma” deyimlerine yeni düzenlemenin 359. maddesinde yer verilmemiş olması, vergi
kaçakçılığında kast unsurunun kaldırılıp kaldırılmadığı ve kaçakçılık suçunun vergisel saikler
ile işlenip işlenemeyeceği tartışmalarını ortaya çıkarmıştır184. Maddenin değişiklikten önceki
şeklinde yer alan “bilerek” kelimesinin yeni yasal düzenlemede yer almaması, kaçakçılık
suçlarının oluşumu için artık kastın varlığının aranmaması gerektiği, kastın suçun unsurlarından
biri olmadığı, VUK’un 359. maddede düzenlenen fiillerin ortaya çıkmasının, suçun
tamamlanması için tek başına yeterli olacağı şeklinde fikir ileri sürülmüştür. Bu yaklaşımı
savunanlara göre kastın varlığı aranmadan, madde metninde mevcut olan yasak fiillerden biri
veya birkaçının oluşması halinde kaçakçılık suçunun işlendiğine karar verilmelidir185. VUK’un
359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun, 4369 sayılı kanunla değişen metninde, kusur
sorumluluğu yerine objektif sorumluluğa geçiş yönünde bir eğilim olduğu belirtilmiştir.
Kaçakçılık suçunda vergi ziyaının ön koşul olmaktan çıkarılmış böylece işlenen eylemlerle
hazinenin zarara uğrama tehlikesinin yaptırımı olarak hapis cezası öngörülmüştür. Ancak
yaptırımı hürriyeti bağlayıcı bir ceza olan kaçakçılık suçu hakkında kastın aranmayacağını
savunmak, ceza hukuku ve Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan temel bir ilke olan cezaların

YİĞİT, a.g.e., s.155.
TOROSLU, a.g.e., s.89.
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Bekir BAYKARA, “İdari Vergi Suç Ve Cezalarında Kanunîlik İlkesi”, Vergi Dünyası, Sayı 285, Mayıs 2005, s.10-12.
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Bekir BAYKARA, “Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kast Unsuru 4369 Sayılı Kanunla Kaldırıldı mı?”, Maliye Postası, 15.09.2001, s. 68.
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Mustafa AKKAYA, “İdari Ve Adlî Vergi Ceza Sistemine Eleştirisel Bir Bakış”, Vergi Sorunları, Şubat 2008, S.233, s.34., Nihal SABAN,
“4369’un Suç Ve Ceza Sistemine Nasıl Bakmalıyız?”, Vergi Sorunları, Eylül 2000, S.144, s. 94.
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şahsîliği ilkesi ile çelişmektedir. Çünkü kişi kusuruyla işlediği suçlardan sorumlu
tutulabilecektir.186
Ceza hukuku ilkelerine göre konuya yaklaşan diğer görüşe göre, “bilerek” sözcüğünün madde
metninde yer almaması kastın aranmayacağı anlamına gelmemektedir. Söz konusu değişiklik
hükmünden hareketle, kaçakçılıkta kusursuz sorumluluğun kabul edilmiş olduğu yaklaşımı,
hem çağdaş ceza hukukunun esas tutmuş olduğu kusur sorumluluğu açısından, hem de Kanun
gerekçesinde kast unsuru açıkça ifade edildiğinden kabul edilemez187. Çünkü 4369 sayılı
Kanunun gerekçesine göre kaçakçılık fiillerinin niyet, amaç ve plan unsurlarını taşıması
nedeniyle kast ile işlenebileceği açık olduğu gibi, 5237 sayılı TCK’nın cürüm-kabahat ayrımını
kaldırarak temel ceza olarak hapis cezasını benimsemesi ve kast unsurunu açıkça tanımlaması
nedeniyle bu fiiller kasıt dışında bir niyetle işlenemez, kasıt dışında bir psikolojik ortam ile
işlenmesine hemen hemen mümkün değildir188. TCK’nın 21/1. maddesine göre suçun oluşumu
için kastın varlığı gereklidir ve VUK’un 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunun
oluşması için de kastın varlığı aranmalı, bilerek ve istenerek hazineyi zarara uğratmak
hedeflenmelidir189. Örneğin sahte bir belgeyi bilmeden kullanan kişinin hapis cezası ile
muhatap olması hukuka uygun bir yaklaşım değildir. TCK’nın 22.maddesine göre, VUK’un
359.maddesinde suçun taksirli haline yer verilmediği için, kaçakçılık suçunun manevi unsuru
kasttır190. Ayrıca kaçakçılık suçlarının manevi unsurunun kast olduğunu; kaçakçılık suçlarının
iştirak halinde işlenmesi hükmünü düzenleyen VUK’un 360. maddesinden de ortaya
konulmuştur. VUK’un 360. maddesine göre kaçakçılık suçu iştirak halinde işlenir ise, ceza
TCK’nın iştirak hükümlerine göre verilecektir.
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 306 Seri No’lu VUK tebliği ile191 sahte veya yanıltıcı
belge kullanımı suçunun ancak kasten işlenebilecek bir suç olması nedeniyle kastın olup
olmadığının, sahte veya yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp kullanılmadığının vergi
incelemesine yetkili olanlar tarafından araştırılması gerektiği şeklinde bir uygulama yolu
açılmıştır. Vergi suçu işlendiğini vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların tespit etmesi
durumunda, vergi suçunun kasten işlenebilecek bir suç olmasından dolayı kasıt unsurunu
değerlendirip vardıkları sonuca göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak veya
bulunmayacaklardır. Vergi suçunda kasıt unsurunun olup olmadığına vergi incelemesine yetkili
olanlar tarafından karar verilmesi hususu tartışmalı bir konudur. Vergi incelemesine yetkili

Yener ÜNVER-Hakan HAKERİ, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011,s.680-681.
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Kamil MUTLUER, Vergi Ceza Hukuku, İstanbul, 2006, s. 125.
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Elif SONSUZOĞLU, “Kaçakçılık Suçunun Oluşmasında Vergi Ziyaı Şart mı?”, Yaklaşım, Haziran 2010,Sayı 210, s.30.
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Nihal SABAN, Vergi Hukuku (Genel Kısım), Der Yayınları, İstanbul 2002, s.323.
191
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olanların suçun manevi unsurunun oluşup oluşmadığına karar verme yetkisinin bulunmadığı,
Maliye Bakanlığı’nın uygulamaya yön vermek için çıkarmış olduğu 306 Seri No’lu VUK
Tebliği’nin hukuka aykırı olduğu ifade edilmektedir.192 Vergi suçunu oluşturan olayların
manevi unsurunun vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından araştırılmasında esas kıstasın
kesin ve ayrıntılı olarak belirtilmemiş olması uygulamada aynı hukuki statüde bulunan vergi
mükellefleri açısından kanun maddesinin farklı uygulanmasına neden olmaktadır.193
Mükelleflerin belgenin sahte olduğunu hangi hâllerde bilmelerinin gerektiğinin açıklanmış
olması gerekir. Herhangi bir iktisadi faaliyetin olmadığı bir durumda belge düzenlemek veya
hiçbir mal alış-verişi olmadan birisinden belge alıp, onu deftere işlemek, bilmeden istemeden,
kast olmadan yapılabilecek bir hareket değildir194. Hile kavramının kastı zorunlu olarak ihtiva
ettiği için muhasebe hilesi ile işlenen suçun ancak kastla işlenebileceği anlaşılmaktadır. Aynı
şekilde tahrif hareketinde de, tahrifat kavramından hareketle kasıtla işlenebileceğini söylemek
mümkündür. Defter ve belgeleri bilerek karalamak ile üzerine yanlışlıkla mürekkep dökmek
arasındaki fark, kast ile taksirin ayrımını yapabilmek için verilebilecek iyi bir örnektir.

A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Naylon Fatura Olgusu ve Genel Tebliğ Düzenlemesi”, Dünya Gazetesi, 20 Haziran 2002
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 Pusûla Dergisi, Yıl 4, Sayı 39, Mart 2008, s. 18.
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Uygulamalar
Vergi kaçakçılığının maddi unsurları ve alt ayrımlarının neler olduğu anlaşılmıştır.
Vergi kaçakçılığının manevi unsurunun önemi ve kapsamı ortaya konulmuştur.

149

Uygulama Soruları
1. Kast ve taksir arasında ne gibi farklılıklar vardır?
2. Vergi kaçakçılığı icrai bir eylemle mi, yoksa ihmali bir eylemle mi yapılır?
3. Vergi kaçakçılığının unsurları nelerdir?

150

Bölüm Soruları
1) Vergi suç ve cezaları hangi kanunun hangi maddesinde düzenlenmiştir?
a. Ceza kanunu, madde 153
b. İdari yargılama usulü kanunu, madde 144
c. Vergi usul kanunu, madde 359
d. Ceza kanunu, madde 420
e. Vergi usul kanunu, madde 73
2) Kanunun suç saydığı fiilin bilmeden veya istenmeden işlenmesine ne ad verilir?
a. Kast
b. Kötü niyet
c. Olası kast
d. Hile
e. Taksir
3) Suçun kanûni tanımında hangi tür hareketlerle icra edilebileceği belirtiliyorsa, buna
ne tür suç adı verilir?
a. Tasarlanmış suç
b. Bağsız hareketsiz suç
c. Bağlı hareketli suç
d. Serbest suç
e. Ağır suç
4) Vergi kaçakçılığı suçunda hapis cezasını aşağıdaki hangi mahkeme vermektedir?
a. Ticaret mahkemesi
b. Vergi mahkemesi
c. İdare mahkemesi
d. Ceza mahkemesi
e. Aile mahkemesi
5) Aşağıdakilerden hangisi vergi kaçakçılığı suçunun hareket unsuruna ve burada
belirtilen fiillere örnek teşkil etmez?
a. Vergi numarası almamak
b. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek
c. Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak
şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek
d. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek
e. Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak
6) Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, vergi kanunlarına aykırı hareketleri ile
kısmen veya tamamen yerine getirmemelerine ………………………. adı verilir?
7) Vergi kaçakçılığı suçunun manevi unsuruna ……………………. adı verilir.
8) Kaçakçılık suçunun temel sonuçları nelerdir?
9) Bir suçun oluşması için, fâilin bir davranışının dış dünyada bir değişiklik meydana
getirmiş olmasına …………….. ………adı verilir.
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10) Suçu meydana getiren sonucun cezalandırılabilmesi için, bir kişinin hareketine
bağlanması gerekir. Buna ……………………….. adı verilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vergi kaçakçılığı genel olarak, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, vergi kanunlarına
aykırı hareketleri ile kısmen veya tamamen yerine getirmemeleridir 195. Bir başka tanıma göre
vergi kaçakçılığı “vergi konusu olması gereken bir faaliyet ya da kaynağın vergi dışı
bırakılması nedeniyle ya da vergi kaçırmak saikiyle, vergi idaresinin bilgi alanı dışına
çıkarılmasına yönelik tüm faaliyetler sonucu, ödenmesi gereken verginin ödenmemesidir196.”
Kaçakçılık suçlarını oluşturan bir hareketin öncelikle VUK’un 359. maddesinde yer alan kanûni
tanıma uygun olması gerekmektedir. Ceza hukukunda suçun varlığı, o suçlar ilgili kanunda açık
bir şekilde gösterilmiş kanûni tipin varlığına bağlıdır. Vergi hukukunda da aynı ilke
geçerlidir197.
Önemli bir husus da maddi unsurdur. Bir suçun oluşması için, fâilin bir davranışının bulunması
( hareket), bu davranışın dış dünyada bir değişiklik meydana getirmiş olması (sonuç), yapılan
bu davranış ile meydana gelen değişiklik arasında nedensellik (illiyet) bağının bulunması
gerekmektedir198. Bütün bu unsurlar suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır.
Yine burada manevi unsur da önem arzetmektedir. Manevi unsur, kanûni tipe uygun fiili
gerçekleştiren kişi ile bu fiil arasındaki manevi bağdır. Manevi unsur fiili gerçekleştirenin
kusurlu iradesidir. Manevi unsurun varlığı söz konusu değilse, fiilin fâile isnadı mümkün
değildir. Manevi unsurun varlığından bahsedebilmek için kendi iradesiyle kusurlu şekilde
hareket edebilen bir fâil olması gerekir.

Abdurrahman AKDOĞAN, Sadık KIRBAŞ, Saygın EYÜPGİLLER, Açıklamalı Maliye ve Vergi Sözlüğü, Ankara, Birlik Yayıncılık, 1986,
s.181.
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YEDİNCİ BÖLÜM
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA ANAYASAL YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi kaçakçılığı sununa Anayasa’nın bazı önemli maddeleri ve ilkeleri açısından
bakılacaktır. Böylece vergi kaçakçılığı suçunun Aynasa’daki yeri ve önemi ortaya konulmaya
çalışılacaktır.

155

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi kaçakçılığı suçuna Anayasa’nın temel ilkeleri açısından nasıl bakılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar
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Vergi suçları



Vergi kabahati



Vergi Kaçakçılığı
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YEDİNCİ BÖLÜM
VERGİ

KAÇAKÇILIĞI

SUÇUNA

ANAYASA

MAHKEMESİNİN

YAKLAŞIMI199
7. 1. ANAYASA’NIN 73. MADDESİ YÖNÜNDEN
Vergi suçları vergi kavramı ile beraber ortaya çıkmıştır. Devlet ile birey arasında kamu hukuku
ilişkisinden kaynaklanan alacak hakkının kanunlarla belirlenen emir ve yasaklara aykırı ifası
vergi suçlarına vücut vermektedir200. Devletin vergilendirme dâhil girdiği tüm ilişkilerde,
otoritesini suç ve ceza siyaseti ile kurması devlet olmasının gereğidir. Bu açıdan bakıldığında
vergi suçları da, diğer suçlar gibi yaptırım ve ceza belirlenmesi/uygulanması gereken suçlar
olup, öncelikle cezalandırma yetkisi ile değerlendirilmelidir. Ancak suçun vergi gibi teknik bir
alanla ilgili olması, devletin vergilendirme yetkisini kullandığı vergilendirmeye ilişkin kamu
düzenini tanımayı da gerekli kılmaktadır. Cezalandırma yetkisi doğrudan ceza hukukunun
ilkeleri ile yaklaşılması gereken bir yetki iken, vergilendirme yetkisi vergi hukukunun ilkeleri
ile yaklaşılması gereken bir yetkidir201. Vergi suçlarının salt vergilendirmeyle ilgili alan
içerisinde değerlendirme yaklaşımı ceza hukukunun ilkelerinden uzaklaşma ihtimâl ve
sonucunu ortaya çıkarabilecektir. Çünkü devletlerin kamu giderlerini finanse etmek için
kullandığı vergilendirme yetkisi ve bu amaçla oluşturulan hukuki-maddi düzen vergi suçlarının
amacı ile bütün yönlerden paralellik arz etmemektedir. Diğer taraftan vergi suçları devletin mali
düzeninden önce kamu düzenini ihlâl ettiğinden, vergi suçlarının analizi için kamu düzenini
öncelikli amaç olarak kabul eden ceza düzeni ile konuya yaklaşmak daha uygundur.
Vergilendirme yetkisi ve cezalandırma yetkisi devlet ile bireyi karşı karşıya getirmektedir ve
devletin egemenliğinden kaynaklanan yetkilerini kullanması, konuyu Anayasal boyutta daha da
tartışılır hale getirmektedir202. Vergilendirme yetkisinin ve cezalandırma yetkisinin kullanımı
ile ilgili belirlediği çerçeve, aynı zamanda devletin kamu hukukundan kaynaklanan dikey
nitelikli ilişkilerin sınırlarını da ortaya koymaktadır203.
Vergilerin yasallığı ilkesi Cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrasında Türk Vergi Hukuku’nda
geçerli bir ilkedir204. 1982 Anayasası’nda devletin vergilendirme yetkisi “vergi ödevi” başlığı
Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
ERMAN’a göre, toplu yaşamanın ilk devirlerinde, başka bir topluluğun mallarının yağma edilmesi sonucu elde edilen gelirin yönetene
verilmemesi ilk vergi kaçakçılığıdır. En yalın ifadeyle vergi salınan bölgeden topladığı paranın tamamını yönetene aktarmayan mültezim de
vergi kaçakçısıdır. ERMAN, a.g.e., s.3.
201
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rüsumat namı ile ve namı aherle hiç kimseden bir akçe alınamaz.”hükmü ve 96. maddesinde yer alan “Tekâlifi devletin hiçbiri bir kanun ile
tayin olunmadıkça vaz ve tevzi ve istihsal olunamaz.” hükmü ile vergilerin yasallığı ilkesi iki ayrı maddede kabul edilmiştir. 2. Meşrutiyet
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altında ve “siyasi hak ve ödevler” arasında düzenlenmiştir205. Anayasa’nın 73. maddesine
göre206: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
Anayasa’nın 73. maddesi kural olarak devletin kamu giderlerini karşılamak amacı ile sahip
olduğu vergilendirme yetkisini sınırlandırma amacındadır. Aynı zamanda bu yetkinin, vergi
mükellefi üzerinde sahip olunan kamu hukuku karakterli bir edimi de ihtiva ettiği
görülmektedir207. Bu maddeye göre, herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne
göre vergi ödemekle yükümlü olduğu, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye
politikasının sosyal amacı olduğu ve vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin
kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması gerektiği ifade edilerek, hem mükelleflere
hem de devlete ilişkin vergi ödevinin temel ilkeleri belirlenmiştir 208. Bu madde ile, kişilerin
sosyal ve ekonomik durumları ile temel haklarını, devletin gelir ve harcama gücü ve
politikalarını etkileyen vergi ödevi için keyfi ve takdiri uygulamaların önlenmesi, kişilerin
sosyal ve ekonomik durumlarını, hatta temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara yol
açılmaması, yükümlülere hukuksal güven verilmesi, vergi yönetiminde kararlılık sağlanması,
herkesi eşit biçimde kapsamına alan bir yurttaşlık görevinin sağlanması ve gelir eşitsizliklerinin
azaltılarak sosyal devletin gerçekleştirilmesi konularında anayasal güvence sağlanmıştır209.
Vergi suçu işleyenleri cezalandırmak amacını güden ve vergi mükellefi veya sorumluların
yasalarda düzenlenen suçları işlemeleri durumunda uygulanması gereken yaptırımlar olarak
kabul edilen vergi cezaları, her ne kadar Türk Ceza Kanunu’ndan ayrı kendine özgü bir yapı
gösterse de, Anayasa’nın 73. maddesinde vergi kaçakçılığı suçu veya genel olarak vergi suçları
ile ilgili özel bir düzenleme yapılmamıştır210. Suç ve cezaların temel ilkeleri Anayasa’nın 38.
maddesinde, belirli alanlara veya konulara göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın genel
olarak belirlendiği için, vergi suç ve cezaları dâhil diğer tüm suç ve cezaların dayanağı ve
ilkeleri Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca idârî nitelikte cezalar ile adlî
nitelikte cezalar arasında, Anayasa’nın 38. maddesi kapsamında herhangi bir fark mevcut
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değildir. Anayasa’da suç ve ceza ilkeleri açısından idârî-adlî ceza sınıflandırması yapılmamış,
sadece 38. maddenin on birinci fıkrasında idareye kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu
doğuran bir yaptırım uygulamama yasağı getirilmiştir211.

Anayasa’nın 73. maddesinde

düzenlenen vergi ödevinin, zamanında, eksiksiz ve usûlüne uygun olarak yerine getirilmesinin
sağlanması için ilgili yasalarda hürriyeti bağlayıcı cezaların yanı sıra, adlî veya idârî nitelikte
para cezalarına yer verilmiştir.212
Anayasa Mahkemesi gerek hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren, gerekse de idârî yaptırım
gerektiren vergi suçlarına yönelik öncelikli değerlendirmelerini 73. madde ile yapmaktan
kaçınmaktadır. Bu yönden Mahkeme’nin incelediği cezalandırma içeren her türlü vergisel
düzenlemede 73. madde bakımından ikincil değerlendirmeler yapmaktadır213. Anayasa
Mahkemesi tarafından gecikme zammı, gecikme faizi gibi ek yükümlülük ve vergi cezalarını
değerlendiren bir kararda vergi cezaları şöyle tanımlanmıştır214: “Vergi cezaları, mükelleflerin
ya da sorumluların yasalarda belirtilen suçları işlemeleri durumunda uygulanması gereken
yaptırımlardır. Gecikme zammı ve gecikme faizinin amacı, kamu alacaklarının zamanında
ödenmemesinden dolayı hazinenin uğradığı zararı karşılamak iken, vergi cezalarının amacı ise
vergi suçlarını işleyenleri cezalandırmaktır. Bu cezalar, vergi idareleri tarafından idârî
usûllerle ve yargı kararı gerekmeksizin uygulanan malî ve idârî nitelikli yaptırımlar olabileceği
gibi, yargı organlarınca ceza yargılama usûlleri uygulanarak hürriyeti bağlayıcı ceza
niteliğindeki yaptırımlar da olabilir.”
Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 38. ve 73. maddeleri birbirinden bağımsız olarak
değerlendirilme çabası içerisinde olsa bile, denetlenen normun ceza normu veya
vergilendirmeye dair bir norm mu olduğunu tespit etme zorluğunun ortaya çıktığı kararlardan
anlaşılmaktadır215. Çünkü normun ceza normu mu veya vergilendirme normu mu olduğuna dair
nitelendirme yapılacak değerlendirmeleri de farklı kılacaktır216. Nitekim Anayasa Mahkemesi,
213 sayılı Kanun’a 3239 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 414. maddesinin (b) bendinde yer
alan, “Bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş para ile
ödenecek ceza miktarlarını on katına, nispi hadleri ise iki katma kadar ayrı ayrı artırmaya ve
bunları kanûni seviyesine indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklindeki düzenleme

211

GEREK-AYDIN, a.g.e.,s.304.
Anayasa Mahkemesi'nin 06.01.2005 Tarih E.2001/487, K:2005/2 Sayılı Kararı 27.10.2005 Tarih ve 25979 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr , 23.12.2013
213
BAYAR, a.g.e., s,68.
214
Anayasa Mahkemesi'nin 24.06.1993 Tarih E.1992/29, K:1993/23 Sayılı Kararı 23.12.1999 Tarih ve 23915 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr , 23.12.2013
215
AYDIN, a.g.m., s.17-20.
216
BAYAR, a.g.e., s,75.
212

161

hakkında217 “Anayasa’nın 73. maddesinde Bakanlar Kurulu’na sadece vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülüklerle ilgili değişiklik yapmak yetkisini içerdiği halde vergi cezaları
hakkında böyle bir yetki vermediği” şeklindeki Anayasa’ya aykırılık iddiasını incelerken, 73.
madde ile bağlantı kurarak şu şekilde karar vermiştir: “…Anılan madde ile getirilen
düzenlemenin de Bakanlar Kurulu'na tanınan bu yetki içinde kaldığı açıktır. Çünkü Bakanlar
Kurulu'na verilen yetki, ‘Vergi Usul Kanununda alan maktu hadler ile asgari ve azamî
miktarları belirtilmiş para ile ödenecek ceza miktarlarını on katına, nispi hadleri ise iki katına
kadar ayrı ayrı artırmak ve bunları kanûni seviyesine indirmek yetkisidir. Bu yetki, her şeyden
önce Vergi Usul Kanunu'nda belirlenen suçları işleyen mükelleflere ceza mahkemeleri veya
vergi daireleri tarafından verilecek cezalara dayalı bir yetkidir. Bir başka deyişle Anayasa’nın
38. maddesinde öngörülen suç ve cezada kanûnilik ilkesine aykırılık yoktur. Öte yandan
Bakanlar Kurulu, bu yetkisini genel bir düzenleme şeklinde kullanacak, mükellefler arasında
bir ayrıma gitmeyecektir. Ayrıca, para cezalarının zaman içinde, enflasyon nedeniyle, önemini
ve ceza niteliğini kaybettiği bilinmektedir. Bu düzenleme ile para cezalarının caydırıcı niteliği
koruması da sağlanmış olmaktadır ki, bunda önemli bir kamu yararı olduğu açıktır. Bu
nedenlerle, mükerrer 414. maddenin (b) bendinin Anayasa'nın maddesinin üçüncü fıkrasına
aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.” Kararda, 73. maddenin son fıkrasında “vergi cezalarına
yer verilmediği açıkça görülmektedir” denildikten sonra, VUK’ta yer alan para cezaları
miktarlarını artırma yetkisinin, Bakanlar Kurulu’na verilmesi bu fıkra kapsamında
değerlendirilerek geniş yorumlanmıştır. 73. madde kapsamında özel bir düzenleme içermeyen
vergi cezalarının, böyle bir yetki içerisinde yer almamaktadır. Anayasa koyucu, 73. maddeyle,
“verginin kanûniliği” temel ilkesini kabul ettikten sonra Anayasa ve yasalarda belirtilen konu
ve sınırlar içinde Bakanlar Kurulu’na yetki vermiş; ancak, Anayasa’nın 38. maddesinde
düzenlenen “cezaların kanûniliği” ilkesi için böyle bir yetki belirlememiştir218.
Vergi salma, değiştirme ve kaldırma ile ceza koyma, değiştirme ve kaldırmanın birbirinden
farklı müesseseler olmasına karşın, vergi suç ve cezalarını verginin genel ilkeleri, kuralları ve
niteliğinden, genel bir deyişle vergi ödevinin gereklerinden bağımsız düşünmek mümkün
değildir. Bu açıdan vergileme ilkeleri Anayasa’nın 73. maddesinde belirlenmiş olup, vergi
ödevi konusunu özel olarak düzenlemekle birlikte, vergi cezaları konusunda özel hüküm
içermemektedir219. Aynı şekilde suç ve cezaların dayanağı ise Anayasa’nın 38. maddesidir.
Anayasa’da yer alan bütün hükümler ceza normları açısından aynı anda geçerlidir. Kural olarak
Söz konusu mükerrer 414. madde 4369 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. Değişiklik ile para cezalarının artırılması önce yeniden değerleme
oranına bağlanmış, Bakanlar Kurulu bu suretle tespit edilen miktarları artırma ve indirmeye yetkili kılınmıştır.
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vergi suçlarının Anayasa’da yer alan her bir norm ile bağlantılı olabilme ihtimâli her zaman
mevcuttur. Anayasa maddeleri arasında öncelik-sonralık veya genellik-özellik bağı olmamakla
beraber, incelenen konuyla ilgili özel hüküm varsa, aykırılık sorununun bu özel hükme göre
sonuçlandırılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle cezaların kanûniliği ilkesi yönünden
inceleme yapılırken Anayasa’nın 38. maddesi yönünden inceleme yapılması gerekmektedir220.

7.2. ANAYASA’NIN 38. MADDESİ YÖNÜNDEN
Vergi Kaçakçılığı dâhil hürriyeti bağlayıcı vergi suçlarına yönelik anayasal yaklaşımların
Anayasa’nın 38. maddesi çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Çünkü Anayasa’nın 38.
maddesi bütün suç ve cezaları kapsayıcı ortak kural ve ilkeleri düzenleyen tek Anayasa
hükmüdür. Bu madde dışında Anayasa’da suç ve cezalara ilişkin genel geçer ilke belirleyen bir
hüküm de mevcut değildir221.
Anayasa’da hakların korunması ile ilgili düzenlemeler arasında yer alan 38. madde şu
şekildedir222: “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan
cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra
uygulanır.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya
veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
Ceza sorumluluğu şahsîdir.
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı
özgürlüğünden alıkonulamaz.
Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. Silahlı
Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere
vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.”
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Anayasa Mahkemesi’nin yaklaşımı hürriyeti bağlayıcı vergi suçlarını, 38. madde ile
değerlendirmek yönünde olsa bile, genellikle 73. madde ile de değerlendirme yapma ihtiyacını
duymaktadır. Bir başka deyişle Anayasa Mahkemesi’nin vergilendirmeye dair olan normların
salt Anayasa’nın 73. maddesi ile bağlantı içerisinde görmediği içtihadının olduğunu ifade
etmek mümkündür223.
Anayal ölçüler açısından vergi suçları ile vergilendirmenin ortak ve farklı yönleri
bulunmaktadır. Her iki konunun yasallık ilkesine bağlanmış olması, KHK ile düzenlenemiyor
olması, Anayasa’nın bütünü ve evrensel hukuk ile uyumlu olması gerekliliği, vergi ödevi ile
vergi suçları arasındaki ortak yönlerdir. Konu vergi suç ve cezaları olduğunda, bu ilkelerin
birbirinden soyutlanması mümkün değildir. Çünkü vergi suç ve cezasının anayasal çerçevesi,
yalnızca suç ve cezalara ilişkin esaslarla değil, vergi ödevinin esaslarıyla da bağlantılıdır224.
Çünkü Anayasa’nın 73. ve 38. maddeleri arasında ortak noktaların olması vergi suçlarının 73.
madde ile değerlendirilmesi gerekliliği olarak değerlendirilmemelidir. Anayasa’nın 73.
maddesi devletin vergilendirme yetkisini düzenlemekte iken, 38. maddesi suç ve cezalara
ilişkin ilkelerin çerçevesini belirlemektedir225.
Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan suç ve cezalara ilişkin esaslar ve bu esaslara bağlı olarak
kanun koyucunun suç ve cezalarla ilgili takdir yetkisi ile vergi suç ve cezaları arasındaki
bağlantıyı Anayasa Mahkemesi şu şekilde açıklamıştır226: "Anayasa’nın 38. maddesinin ilk
fıkrasında, ‘kimse kanunun suç saymadığı ve fiilden dolayı cezalandırılamaz’, üçüncü
fıkrasında da, 'ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur' denilerek
suçun ve cezanın yasallığı esası benimsenmiş, yedinci fıkrasında ise ceza sorumluluğunun şahsî
olduğu belirtilerek, herkesin kendi eyleminden sorumlu tutulacağı, başkalarının suç oluşturan
eylemlerinden dolayı cezalandırılmayacağı kabul edilmiştir, idarenin kişi hürriyetinin
kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulamayacağına ilişkin onbirinci fıkra ile
idarenin, hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasına olanak tanınmamış ise de, para cezası vermesi
engellenmemiştir.
Yasa koyucu, suçların niteliği, işlenme biçimi, içerik ve yoğunluğu, kamu düzenini ihlâl
derecesi ve cezaların caydırıcılığı gibi nedenleri gözeterek, Anayasa ve ceza hukukunun temel
ilkeleri çerçevesinde, hangi eylemlerin suç sayılacağını ve bunlara verilecek cezaların tür ve
miktarını saptayabileceği gibi, toplumsal sonuçlan bakımından doğurduğu tehlikenin
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ağırlığına göre, kimim eylemlere hürriyeti bağlayıcı cezalar dışında, idârî yaptırımlar
uygulanmasını da öngörebilir.
Anayasa’nın 73. maddesinde düzenlenen vergi ödevinin, zamanında, eksiksiz ve usûlüne uygun
olarak yerine getirilmesinin sağlanması için ilgili yasalarında hürriyeti bağlayıcı cezaların
yanı sıra, adlî veya idârî nitelikte para cezalarına da yer verilmiştir.” Bu kararı ile Anayasa
Mahkemesi suç ve cezaların yasallığı, ceza sorumluluğunun şahsîliği, hürriyeti bağlayıcı
cezalar ile vergi kabahatleri arasında suçların niteliği, işlenme biçimi, içerik ve yoğunluğu,
kamu düzenini ihlâl derecesi ve cezaların caydırıcılığı gibi nedenleri dikkate alarak Anayasa ve
ceza hukukunun temel ilkeleri çerçevesinde sınıflandırma yapılabileceği ve aynı şekilde bu suç
ve kabahatler için toplumsal sonuçları yönünden ortaya çıkan tehlikenin ağırlığına göre suçlar
için hürriyeti bağlayıcı ceza ve kabahatler için idârî yaptırımlar uygulanabileceğini ifade
etmiştir.
Anayasa Mahkemesi hürriyeti bağlayıcı ceza öngören vergi suçlarına genel olarak yaklaşımını
şu

şekilde ifade etmektedir227:

“Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi

vergi

yükümlülüğünün zamanında ve eksiksiz ödenmesi ile gerçekleşir. Vergi yasaları gereklerinin
zamanında ve kurallarına uygun yerine getirilmesi ve böylece yasaların etkinliğini sağlamak
içinde vergi suç ve cezalarına yer verilmiştir. Vergi suç ve cezalarına ilişkin kurallar esas
olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, vergi ödevinin
gerekleri yanında ceza hukukunun ilkeleri de göz önünde bulundurulmuştur. Yasa'nın 344-376.
maddelerinde vergi suç ve cezalarına yer verilmiştir. Bu maddelerde öngörülen suç ve
cezalarda yasallık ilkesi belirgin biçimde kendini gösterir.
Vergi Usul Yasası'nın 344. maddesinin 7-9. bentlerinde sayılan kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve
usûlsüzlük eylemleri ile bu eylemler için Yasa'nın 344, 345, 349, 351-354. maddelerinde
öngörülen yaptırımlar vergi dairesi tarafından saptanır ve uygulanır. Bu eylemlerin yaptırımı
olan para ve işyeri kapatma cezaları vergi idaresi tarafından uygulanan idarî nitelikte
cezalardır.
Vergi Usul Yasası'nın 358-363. maddelerinde yer alan kaçakçılık, kaçakçılığa teşebbüs
eylemleri ile bilgi vermekten çekinme, vergi mahremiyetinin ihlâli, yükümlünün özel işlerini
görme eylemleri ise ceza hukuku anlamında suç oluştururlar. Bu eylemlerin saptanması ve
yasada öngörülen yaptırımların uygulanması ceza mahkemesinin görev alanına girer. Ceza
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yaptırımı öngörülen bu tür eylemler için ceza mahkemesinin görevli olması kişiler yönünden
bir güvence oluşturur.
Nitekim Vergi Usul Yasası bu eylemler ve bunlar için öngörülen yaptırımları "ceza
mahkemelerince yargılanacak suçlar ve cezalar" başlığı altında düzenlemiştir”. Anayasa
Mahkemesi bu kararında vergi suçlarına salt 38. madde ile yaklaşmamış, 73. madde yönünden
de değerlendirme yaparak vergi yasaları gereklerinin zamanında ve kurallarına uygun yerine
getirilmesi ve böylece yasaların etkinliğini sağlamak için vergi suç ve cezalarına yer verildiği
belirtilmiştir. Devletin vergilendirme yetkisini düzenleyen 73. madde ile vergi suç ve
cezalarının değerlendirilme gayreti, 38. maddede belirtilen suç ve cezalar ile ilgili ilkelerle
verilen güvencelerin yeterince anlaşılamamasına neden olabilecektir.
Mahkeme’nin vergi kaçakçılığı suçunun niteliğine yönelik; sırf vergi kaybı amacından
hareketle -ilgili dönemde vergi ziyaının suçun ortaya çıkması için aranan bir koşul olmaktan
çıkarılmış olmasına karşın- vergi kaçakçılığı suçunu bir bütün olarak diğer suçlardan ayırma
gayreti eleştirilen bir yaklaşımdır. Çünkü bir suçu amacından hareketle diğer suçlardan ayırma
gayreti yargısal denetim amacı ile kullanılan bir yöntem olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca
TCK’nın özel kısmının suçları, salt korumaya çalıştığı menfaat ölçütü ile ayırması Anayasa
Mahkemesi’nin konuya yaklaşımının eleştiriye açık olduğunu göstermektedir228. Anayasa
Mahkemesi’nin “sırf vergi kaybı amacından hareketle” verdiği bir kararı şu şekildedir229:
“Toplumun ekonomik refahının sağlanması açısından büyük önemi olan verginin tarh, tahakkuk
ve tahsilinin hiç yapılamaması veya gerçeğe aykırı biçimde ve verginin ziyaına yol açacak
şekilde yapılması sonucunu doğuracak "vergi kaçakçılığı" suçlarının içeriği, suç tipleri,
koruduğu hukukî yarar, unsur ve nitelikleri gözetildiğinde diğer yasalardaki suç türleriyle
karşılaştırılamayacağı açıktır”. Yine Anayasa Mahkemesi’nin normun amacından hareketle
verilen bir başka kararına göre; “Devletin üslendiği kamu hizmetlerinin finansman
kaynaklarından biri olan verginin, etkinliğini, vergi kaynaklarının en az kayıpla
değerlendirilmesini sağlamak için alınan diğer önlemlerin yanında vergi kanunlarına aykırı
davranışlar suç sayılmış ve bu suçlar için ceza öngörülmüştür.
Ceza siyasetinin konusu, hangi eylemlerin suç olacağını ve suç olarak kabul edilen eylemlere
ne tür ve miktarda ceza verileceğini belirlemektir. Vergi suç ve cezalarında amaç, vergi
yasalarının iyi biçimde uygulanarak vergi borçlarının tespiti, zamanında ve eksiksiz
ödenmesinin sağlanması, böylece devletin gelir kaynaklarının güvence altına alınmasıdır”.
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Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda açıklanan ve doktrinde eleştirilen vergi kaybı amacından
hareketle vergi suçlarını nitelendirme yaklaşımı, vergi ziyaının ortaya çıkmış olması vergi
kaçakçılığı suçunun unsurlarından biri olmadığı için isabetli değildir. Vergi kaçakçılığı suçu
açısından kamu güveninin ihlâl edilmiş olması yeterlidir. Yukarıdaki kararda ifade edilen
“vergi borçlarının tespiti, zamanında ve eksiksiz ödenmesinin sağlanması” amacı ile vergi
kaçakçılığı suçunun değerlendirilme gayreti suçun oluşumu için kamu güveninin ihlâl edilmiş
olmasının yeterli olması amacı ile çelişki arz etmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin vergi
suçlarında vergi kaybı veya ekonomik menfaat vb. amaçlar ile analiz yaklaşımı, Anayasa’nın
38. madde açıklanan ve aşağıda incelenecek olan ilkelerin geri planda bırakılması olarak
değerlendirilmektedir230.
Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen ilkeler vergi kaçakçılığı suçu açısından aşağıda
sırasıyla incelenecektir.

7.2.1. Suç Ve Ceza İle İlgili Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması
Bu düzenleme Anayasa’nın 38. maddesinde sınırları belirlenen bütün suç ve ceza normu içeren
kanunlar için geçerlidir. Vergi suçları dâhil tüm suç ve ceza normu içeren kanunların sınırlarını
sadece bu madde belirlerken, Anayasa’nın 73. maddesinde düzenlenen vergi ödevi ile bağlantılı
değildir. Vergi kanunların yürürlüğe girmesi, vergi ödevinin geriye yürümesi veya yürümemesi
vergi suçlarından bağımsız bir konudur231. Anayasa’nın 38. maddesi ile güvence altına alınan
lehe değişikliğin geçmişe yürümesi, aleyhe değişikliğin geriye yürümemesi232 hukuk devleti
ilkesinin de bir gereği olup, söz konusu güvenceler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)
Kararlarında ifade edildiği üzere233 vergi suç ve cezaları için de geçerlidir234. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 7. maddesine göre hiç kimse işlendiği zaman ulusal ve uluslararası
hukuka göre suç oluşturmayan bir fiil veya ihmâlden dolayı suçlu bulunamaz, hiç kimseye suçu
işlediği zaman verilebilecek olan cezadan daha ağır ceza verilemez, bu madde işlendiği zaman
hukukun genel ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmâl nedeniyle bir kimsenin
yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir.
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BAYAR, a.g.e., s.82-83.
BAYAR, a.g.e., s.83-84.
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ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s. 155.
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Suç ve Cezalara İlişkin Hakları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 5, Sayı 10,Güz 2006/2, s.259-260.
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213 Sayılı VUK’un “Kaçakçılık Suçları ve cezaları” başlıklı maddesinin 2. bendine göre sahte
belge kullanma fiili ile vergi kaçakçılığı suçunu işleyenlere kanun koyucunun öngördüğü 3
yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası, 22.07.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4369 Sayılı Kanun
ile 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası olarak değiştirilmiştir.

VUK’un Geçici 21.

maddesinin birinci cümlesinde “hükmolunacak cezalar hakkında ise, bu fiillerin işlendiği
tarihte yürürlükte bulunan hükümler ile bu kanun hükümlerinden lehe olan uygulanır” ifadesi
kullanılmasına rağmen, itiraz konusu yapılan son cümlede “Şu kadar ki, bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce kesinleşmiş mahkûmiyet kararları hakkında bu Kanun hükümleri
uygulanmaz.” düzenlemesine yer verilerek “kesinleşmiş mahkûmiyet kararları” yönünden lehe
olan kanunun uygulanması ilkesine aykırı hareket edilmiştir. İtiraz konusu son cümleyi
Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’nın 38. maddesi yönünden değil, 2. ve 10. maddelerine
aykırı görerek iptal ettiği kararı şu şekildedir235:
“Bir ülkedeki toplumsal, ekonomik ve kültürel yapının, fâil üzerindeki baskısını değerlendirerek
hangi eylemlerin suç sayılacağını, bunların hangi tür ve ölçüde yaptırıma bağlanacağını
saptamak yasa koyucunun takdir yetkisi içindedir. Ancak, yasama organı ceza hukuku alanında
düzenleme yaparken anayasal sınırlar içinde hareket etmek ve ceza hukukunun genel ilkelerine
bağlı kalmak zorundadır…
Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin ikinci fıkrasında “Bir cürüm veya kabahatin işlendiği
zamanın kanunu ile sonradan neşr olunan kanun hükümleri birbirinden farklı ise fâilin lehine
olan kanun tatbik ve infaz olunur” denilmektedir. Bu kuralın yalnız görülmekte olan davaları
değil, infazı gereken mahkûmiyet kararlarını da kapsadığında duraksamaya yer yoktur. Ceza
hukukunun bu ilkesi çağdaş hukukun temel ilkelerinden biri olduğu gibi adaletli bir hukuk
düzeninin de gereğidir.
Aynı hukuksal durumda olan kişilerin, aynı tarihte sahte fatura kullanmak suretiyle kaçakçılık
suçu işlemeleri halinde, haklarında açılacak kamu davalarının kimi nedenlerle farklı tarihlerde
sonuçlanarak kesinleşmesi durumunda “fâil lehine olan kanun tatbik ve infaz olunur” ilkesi,
itiraz konusu kural kapsamına girenler için uygulanmayacağından bunların farklı
cezalandırılmaları sonucu doğacaktır. Eşitlik ilkesine aykırılığı açık olan bu uygulamanın
hukuksal eşitliği esas alan hukuk devleti ilkesiyle de bağdaştığı ileri sürülemez. Açıklanan
nedenlerle, kural Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir. İtiraz konusu
kuralın Anayasa’nın 38. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.”

Anayasa Mahkemesi'nin 06.7.2000 Tarih E:2000/21, K: 2000/16 Sayılı Kararı, 29.11.2000 Tarih ve 24245 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr, 23.12.2013
235

168

Doktrin ceza hukuku anlamında vergi suç ve cezaları hakkında sanık lehine hükümlerin geriye
yürütülmesinin zorunlu olduğu fikrindedir. Ancak azınlıkta kalan aksi düşünceye göre, ceza
hukukunun bu temel prensibinin ceza hukuku anlamında vergi suç ve cezalarına
uygulanamayacağı savunulmaktadır. OKTAR’a göre VUK’un ceza hükümleri özel kanun
niteliğinde olduğu için genel kanun olan TCK’ya göre VUK’un uygulanması gerekmektedir.
Devamında TCK’nın 2. maddesinde yer alan “sanık lehine hüküm uygulanır ” ilkesinin
anayasal bir nitelik taşımadığı, çünkü TCK’nın diğer kanunlara göre bir üst norm niteliğinin
bulunmadığı, vergi kanunlarında “sanık lehine hüküm uygulanır.” ilkesinin ancak açıkça
düzenlenmiş

olması

halinde

sözü

edilen

ilkenin

uygulama

alanı

bulabileceği

savunulmaktadır236. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin görüşü isabetli olup, Ceza hukuku
anlamında vergi cezalarının diğer cezalardan hiçbir farkı bulunmamaktadır ve bu ilkenin ceza
hukuku anlamında vergi cezalarında uygulanmaması eşitliğe aykırı olduğundan Anayasa’nın 2.
ve 10. maddelerine aykırılık oluşturacaktır.

7.2.2. Suç ve Cezaların Yasallığı
Anayasa’nın 38. maddesinde suç ve cezada yasallık ilkesini de kapsayacak şekilde suç ve
cezalara ilişkin esaslar düzenlenerek güvence altına alınmıştır237. Ayrıca temel hak ve
özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceğini öngören Anayasa’nın 13. maddesi hükmü
de suç ve cezaların yasallığı ilkesinin Anayasal dayanaklarındandır238. Sağlanan anayasal
güvencelere göre, kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun açıkça suç saymadığı bir
fiilden dolayı cezalandırılamaz ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kimseye suçu işlediği zaman
kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Kanunsuz suç ve ceza
olmaz prensibi, bir yandan kişi hürriyet ve dokunulmazlığını sağlarken, diğer yandan bu
hürriyetin çerçevesini belirleyerek tahdit eder239. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar,
kimse suçlu kabul edilemez. Ceza sorumluluğu şahsîdir. Bir fiili suç kabul etmek kanun
koyucuya aittir. Yargıcın rolü kanunu uygulamaktan ibarettir. Medeni Kanun’da olduğu gibi,
yargıç bir hüküm bulunmayan uyuşmazlıkta örf ve âdete göre, örf ve adet yok ise kendisi kanun
koyucu yerine geçerek karar veremez. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Kanunların suç ve ceza

S. Ateş OKTAR, “Aleyhe Olan Ceza Kuralının Geriye Yürümezliği İlkesi ve Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Usul Kanunu ile İlgili İki İptal
Kararı Üzerine Düşünceler II”, Yaklaşım, Y: 9, Temmuz 2001, S: 103, s. 33-36.
237
Mehmet AKAD-Abdullah DİNÇKOL, 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararları, Der Yayıncılık, İstanbul, 2007, s.269-270.
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CENTEL-ZAFER-ÇAKMUT, a.g.e., s.72.
239
İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara, 2006, s. 66.
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içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz240. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa
yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz241.

7.2.3. Suçsuzluk Karinesi
Anayasa’nın 38. maddesinin 4. bendine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse
suçlu sayılamaz. Suçsuzluk karinesi, kişinin suçsuz olduğu varsayımına dayanan temel bir hak
olup, bir kişinin gerçekten suçlu olsa bile kesin hüküm ile mahkûm edilene kadar suçsuz kabul
edilmesi gerektiğini ifade eder242. Suçsuzluk karinesinin işletilebilmesi için savunma hakkına
gereksinim bulunmaktadır. Bu açıdan Anayasa’nın 36. maddesinde savunma hakkı temel bir
hak olarak kabul edilmiştir243. Bir suçun işlendiği iddiasında bulunan tarafın bu iddiayı kesin
olarak ispat etmesi gerekir. Sanık suçsuz olduğunu ispatlamak zorunda değildir244. Suçsuzluk
karinesi vergi kaçakçılığı dâhil tüm vergi suçları için de geçerlidir. Vergi suçunun işlendiğine
dair iddialar vergi idaresi tarafından ortaya konulmalı ve kanıtlanmalıdır. Anayasa’nın 38.
maddesine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu kabul edilemez. Vergi
idaresi vergiyi doğuran bir olayda245 kaçakçılık fiilinin, vergi ziyaının veya usûlsüzlüğün
gerçekleştiğini ispat etmek zorundadır246.
Anayasa Mahkemesini kararlarını incelerken suçsuzluk karinesi açısından yapılacak
değerlendirmelerde Anayasa’nın 38. maddesi yeterli olup, 73. madde yönünden herhangi bir
güvence aranmasına gerek bulunmamaktadır.

7.2.4. Delillere Dair Muhakeme İlkeleri
Anayasa’da hukuka aykırı şekilde elde edilen bulguların247 mahkûmiyete esas alınamaması ve
kişilerin kendileri veya yakınları aleyhine beyanda bulunmaya zorlanmaması kuralları 38.
maddede düzenlenmiştir248. Vergi kaçakçılığı dâhil vergi suçlarının ihdas edilmesinin amacı
kamu güvenini korumaktır. Delillere dair muhakeme ilkeleri vergi gelirlerini korumakla

Kıyas, kanunda suç olarak düzenlenmemiş bir fiilin, kanunda suç olarak düzenlenmiş başka bir fiile benzetilmek suretiyle cezalandırılması
veya bir nesnenin bir suç konusuna benzetilerek cezalandırma yoluna gidilmesidir. ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.178.
241
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yükümlü olan vergi idaresini de mükelleflere uygulayacağı vergi incelemesi, yaygın yoğun
vergi denetimi gibi olağan ve aramalı vergi incelemesi gibi olağanüstü iş ve işlemlerde bağlayan
anayasal kurallardır.

7.2.5. Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği
Ceza sorumluğunun şahsîliği ilkesinin tüm cezalar için yarattığı güvencenin de 73. madde ile
bir ilişkilendirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır. Çünkü vergiyi eksik veya geç ödemek
hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmemektedir. Ayrıca vergi suçlarından doğan ceza
sorumluluğunun vergi ödeme ödevi ile ilişkilendirilmesini önemli ve gerekli gören bir suç
politikası yaklaşımı da mevcut değildir249. Ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesi yönünden
VUK’un 333. maddesinde yer alan “Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi
halinde bu fiiller için 359, 360 ıncı Maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler
hakkında hükmolunur.” hükmü vergi kaçakçılığı suçu yönünden anayasaya paralellik arz eden
bir hükümdür. Bu maddeye göre vergi kabahatleri yönünden tüzel kişiler esas alınırken, vergi
suçları yönünden ise fâil esas alınmıştır250. Bu hükümlerden ceza sorumluluğunun şahsîliği
ilkesinin vergi kaçakçılığı suçları için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

7.2.6. Sözleşmeden Doğan Borcun Hürriyeti Bağlayıcı Ceza İle Yaptırıma
Bağlanamayacağı İlkesi
Anayasa Mahkemesi’ne göre hürriyeti bağlayıcı ceza, devlet ile vergi mükellefi arasında
sözleşmeden

doğan

bir

yükümlülüğün

değil,

kanunda

belirtilen

şartların

yerine

getirilmemesinden doğan bir yaptırımdır. Kişi ile devlet arasındaki vergilendirme ilişkisi asla
bir sözleşme ilişkisi olarak kabul edilemez251. Bu ilişkinin kamu hukuku karakteri gereği
Anayasa’nın 38/8. maddesinin vergi suçları bakımından bir önemi bulunmadığı gibi,
Anayasa’nın 73. maddesi yönünden de her hangi bir sonucu bulunmamaktadır252.

249

BAYAR, a.g.e., s.86-87.
Schneider Austria GmbH/Avusturya davasında, başvurucu limited şirket, şirketin eski müdürü vergi kaçakçılığı nedeniyle mahkûm olduğu
için, kesilen para cezasından ve tazminattan şirketin de sorumlu tutulmasının 1. Protokolün 1. maddesine aykırı olduğu iddiası ile AİHM’ye
başvuru yapmıştır.
251
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7.2.7. Uygulanamayacak Yaptırımlara Yönelik İlkeler
Anayasa’nın 38. maddesine göre ölüm ve genel müsadere cezası uygulanamayacağı gibi,
idarede hürriyeti bağlayıcı ceza veremeyecektir. İdarenin hürriyeti bağlayıcı ceza veremeyeceği
yönündeki düzenlemenin sadece, idârî para cezası yaptırımı uygulanan vergi kabahatleri
açısından güvence sağlamaktadır. Anayasa’nın 73. maddesi yönünden herhangi bir önemi
bulunmamaktadır.
Anayasa Mahkemesi’nin vergi suçlarını Anayasa’nın 38. maddesinin yanı sıra 73. maddesi ile
analiz etme çabası sisteme katkı sağlamak yerine zarar vermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin
vergi suçlarını 38. madde ile incelemeye dair yaklaşımı yukarıda açıklanan kararlarda
belirtildiği üzere 73. madde sebebi ile vergilendirmenin amaçlarına atıf yaparak iptal veya ret
kararları vermesi nedeniyle amacından uzaklaşabilmektedir253.

Vergi suçlarına vergi

toplamaya ilişkin bir anlam yükletildiği için, Anayasa’nın 38. maddesinde sağlanan güvenceler
ihmâl edilebilmektedir. Vergi kaçakçılığı suçunun kamu güvenini korumak amacı ile vergi
toplama amacı arasında bir ilişki kurma çabasında “vergi ziyaı”nın suçun unsurları arasından
çıkarıldığı 4369 sayılı Kanun öncesinden gelen yaklaşımın etkisinin olduğu ve bu etkinin
sisteme zarar verdiği ifade edilmektedir 254.

253
254

BAYAR, a.g.e., s.89.
BAYAR, a.g.e., s.90-91.
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Uygulamalar
Vergi kaçakçılığı suçunun Anayasa’nın 73. Maddesi açısından yeri ve önemi anlaşılmıştır.
Vergi kaçakçılığı suçunun Anayasa’nın 38 Maddesi açısından yeri ve önemi anlaşılmıştır.
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Uygulama Soruları
1. Anayasa’da hakların korunması ile ilgili düzenlemeler hangileridir?
2. Vergi Kaçakçılığı dâhil hürriyeti bağlayıcı vergi suçlarına yönelik anayasal yaklaşımlar
Anayasa’da ne şekilde düzenlenmiştir?
3. Vergiler konusunda Anayasa Mahkemesi kararları bulunmakta mıdır?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın 73 maddesine yer alan ifadelerden biri değildir?
a. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.
b. Vergi uyuşmazlıkları vergi mahkemesinde çözülür
c. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
d. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacıdır
e. Herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür
2) Vergi Kaçakçılığı dâhil hürriyeti bağlayıcı vergi suçlarına yönelik anayasal
yaklaşımların Anayasa’nın kaçıncı maddesi çerçevesinde yapılması gerekmektedir.
a. 101’inci Maddesi
b. 93’üncü Maddesi
c. 73’üncü Maddesi
d. 38’inci Maddesi
e. 10’uncu Maddesi
3) Vergi idaresi mükellefin kabahat olarak adlandırılan eylemleri için aşağıdakilerden
hangisini uygulayabilir?
a. Uzaklaştırma cezası
b. Hapis cezası
c. Müsaderece cezası
d. Para cezası
e. Ölüm cezası
4) Anayasa’nın 38. maddesinin 4) bendine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar,
kimse suçlu sayılamaz. Bu ilke veya karineye ne ad verilir?
a. Kanunsuz suç ve ceza olmaz
b. Cezaların şahsiliği ilkesi
c. Suçsuzluk karinesi
d. Hukuk aykırılık
e. İspat karinesi
5) Aşağıdakilerden hangisi kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen yüksek
mahkemelerden biridir?
a. Anayasa mahkemesi
b. Yargıtay
c. Bölge idare mahkemesi
d. Sayıştay
e. Danıştay
6) VUK 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359, 360 ıncı
Maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.” Bu ifade
………………………. ilkesine işaret eder.
7) Anayasa’da hakların korunması ile ilgili temel düzenlemeler hangileridir?
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8) Delillere dair muhakeme ilkeleri hangileridir?
9) Mükelleflerin vergi ödevleri Anayasa’nın ……………… maddesinde düzenlenmiştir?
10) Anayasa’nın 73. maddesinin son fıkrasında Cumhur Başkanı’na vergiye ilişkin hangi
konularda değişiklik yapma yetkisi verilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vergi suçu işleyenleri cezalandırmak amacını güden ve vergi mükellefi veya sorumluların
yasalarda düzenlenen suçları işlemeleri durumunda uygulanması gereken yaptırımlar olarak
kabul edilen vergi cezaları, her ne kadar Türk Ceza Kanunu’ndan ayrı kendine özgü bir yapı
gösterse de, Anayasa’nın 73. maddesinde vergi kaçakçılığı suçu veya genel olarak vergi suçları
ile ilgili özel bir düzenleme yapılmamıştır255. Suç ve cezaların temel ilkeleri Anayasa’nın 38.
maddesinde, belirli alanlara veya konulara göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın genel
olarak belirlendiği için, vergi suç ve cezaları dâhil diğer tüm suç ve cezaların dayanağı ve
ilkeleri Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca idârî nitelikte cezalar ile adlî
nitelikte cezalar arasında, Anayasa’nın 38. maddesi kapsamında herhangi bir fark mevcut
değildir. Anayasa’da suç ve ceza ilkeleri açısından idârî-adlî ceza sınıflandırması yapılmamış,
sadece 38. maddenin on birinci fıkrasında idareye kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu
doğuran bir yaptırım uygulamama yasağı getirilmiştir256.

Anayasa’nın 73. maddesinde

düzenlenen vergi ödevinin, zamanında, eksiksiz ve usûlüne uygun olarak yerine getirilmesinin
sağlanması için ilgili yasalarda hürriyeti bağlayıcı cezaların yanı sıra, adlî veya idârî nitelikte
para cezalarına yer verilmiştir.257

255

AYDIN, a.g.m., s.17.
GEREK-AYDIN, a.g.e.,s.304.
257
Anayasa Mahkemesi'nin 06.01.2005 Tarih E.2001/487, K:2005/2 Sayılı Kararı 27.10.2005 Tarih ve 25979 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. www.resmigazete.gov.tr , 23.12.2013
256
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
SAHTE BELGE KAVRAMI VE MAHİYETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi kaçakçılığı konusunda üzerinde en fazla durulan sahte fatura kavramı ve
mahiyeti üzerinde durulacaktır. Böylece sahte faturanın hukuki niteliği ve benzer kavramlardan
farkı ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sahte faturanın hukuki niteliği nedir?
Sahte faturanın benzer kavramlardan farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Konunun mevzuat boyutları ve

Sahte faturanın hukuki Sahte
niteliğinin irdelenmesi

fatruranın

mahiyeti unsurları ele alındıktan sonra

öğrenilir.

uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
Sahte faturanın benzer

Konunun mevzuat boyutları ve

kavramlarla

Sahte

karşılaştırılarak

kavramlardan farkı öğrenilir.

irdelenmesi

faturanın

benzer unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kelimeler


Sahte fatura



Sahte belge



Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge



Sahte belgenin hukuki niteliği



Vergi suçları



Vergi Kaçakçılığı
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
SAHTE BELGE KAVRAMI258
Türk vergi sistemi genel olarak beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esası uygulamasında,
mükellef tarafından bildirilen matrah esas alınmakta ve ödenecek vergi bu matrah üzerinden
tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Genel olarak mükelleflerin kendilerine ait vergi tarhiyatına
dayanak olan bilgileri yasalarla tanımlanmış beyannameler ile vergi dairesine bildirmesi ve
idarenin de bu bilgilere dayanarak, vergi borcunu miktar olarak tespit etmesi işlemi söz
konusudur259. Beyan esasında bilgilerin beyannamelere aktarılabilmesi için yasal defterlere,
yasal defterlerin tutulabilmesi için belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu belgeler sahte belge
olarak düzenlenebilir veya düzenlenmiş olanlar defterlere kaydedilerek veya kaydedilmeyerek
kullanılabilir260. Ancak uygulamada düzenlendiği veya kullanıldığı tespit edilen sahte
belgelerin çoğu zaman fatura niteliğinde olduğu görülmektedir261. Günümüzde Türk Vergi
Sistemi’nin en önemli sorunlarından biri sahte belge düzenlenmesi ve kullanımıdır. Sahte
belgelerin etkin bir şekilde izlenmesi ve tespit edilmesi mevcut sistem içerisinde oldukça
zordur262. VUK’ta belirtilen biçim ve içerik koşullarını taşıyan belgelerin kural olarak gerçek
belgeler olarak kabul edilmekle birlikte263 belgelerin dayandığı işlemlerin ekonomik yönden de
gerçek olduğunu araştırmak264 gerekmektedir.
Çalışmanın bu bölümünde suçun konusunu oluşturan sahte belge kavramı; belge ve
belgelendirme kavramı, sahte belge kavramının VUK ve TCK’ya göre yakın kavramlarla ortak
ve farklı özellikleri açısından incelenecektir.

8.1. BELGE VE BELGELENDİRME KAVRAMLARI
8.1.1. Belge Kavramı
Bir gerçeği açıklama, bir olguya tanıklık yapma, bir hakkı tespit etme veya bir iddiayı ispatlama
aracı olan yazı, resim, fotoğraf ve film vb. şeklinde işlem görmüş kâğıtlar olarak tanımlanan265
belge kavramı ingilizce “document”, Almanca “ urkunda” Fransızca “le document” olarak
Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
Kamil MUTLUER, Aykut HEREKMAN, Fethi HEPER, Recai DÖNMEZ, Türk Vergi Sistemi, Anadolu Ünv. Yayını,
Eskişehir, 2004, s.119.
260 Abdulkadir KUŞİN, “Vergi İdaresi, Vergi İncelemesi, Vergi Yargısı” ,Yaklaşım, Sayı 99, Mart 2001, s.210.
261 Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s.225.
262 Mehmet KORKUSUZ, “ Yeminli Mali Müşavirlerin Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve
Kullanılması Fiillerinden Sorumlu Tutulmaları Gerçekçi Bir Yaklaşım mı?”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 91,Temmuz 2000, s.126127.
263 A.İhsan DOĞAN, Funda DİRİL, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibarı İle Yanıltıcı Belge Kullananların Vergi Yasaları
Karşısındaki Durumu”, Vergi Dünyası, Sayı 263,Temmuz 2003, s.184.
264 Veysi SEVİĞ, “Naylon-Sahte Fatura”, Dünya Gazetesi, 15.05.1996
265 Orhan HANÇERLİOĞLU, Türk Dil Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul,1995, s.76.
258
259
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anılmaktadır. Belge kavramı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 199.maddesinde
şu şekilde tanımlanmıştır266: “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı
metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik
ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” Belge
kavramının tanımı ispat aracı olma niteliği ön plana çıkarılarak yapılmış olup, kısaca “ bir
olguyu, bir gerçeği gösteren veya bir savla ilgili bilgi veren yazı” şeklinde de tanımlanmıştır267.
Bu açıdan yaklaşıldığında her belge bir yazı olduğu halde, her yazı bir belge olma niteliğine
sahip değildir268. Bir yazının belge niteliği taşıyabilmesi için hukuken değer taşıma, taşınırlık
ve bir kişiye ait olma şartları gereklidir269. Bir yazı belli bir olgunun ispatlanmasında
kullanılabilecek nitelikte ise belge olarak kabul edilir270. Belge ile desteklenen düşünce veya
kanaat bir bakıma reel dünyada “kesinleşmiş sübjektif veya objektif bir bilgi” haline gelebilir.
Küresel sistemde ekonomik ilişkilerin, “kişisel ve kamusal haklar”ın korunarak kurulabilmesi
ve işletilebilmesi için271 mutlaka belgelerin kullanılması gerekmektedir272. Ekonomik hayatın
önemli bir unsuru olan kayıt ve belge sistemi, özel hukuk işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi
için iyi işlemesi vazgeçilemez bir gerekliliktir273. Günümüzde hukuk ve ceza davalarında yazılı
delillerin rolünün büyük olması ve toplum tarafından kabul görmesi sosyal ilişkilerin büyük bir
kısmının da yazılı olmasına neden olmuştur. “Önemli sonuçlar doğurabilecek bazı işlemlerde,
esas kanunları bu şekle uymayı zorunlu kıldıkları ve aksine hareket halinde işlemi hükümsüz
saydıkları gibi, bunun dışında kalan durumlarda da yazılı şeklin benimsenmesini tarafların irade
ve isteğine bırakmakta ve taraflarda, çok kere bu şekli benimsemeyi menfaatlerine daha uygun
bulmaktadır. Esas ve maddi kanunların işlemin geçerliliği bakımından koydukları bu
zorunluluktan ayrı olarak, usûl kanunları da, birçok muamelenin yargı organları önünde ispat
edilebilmeleri bakımından yazılı şekli aramakta ve yazılı delil bulunmayan hâllerde, bu
işlemlere ilişkin iddiaları reddetmektedirler.”274 İşte yazılı delil bu ve benzeri durumlarda diğer
ispat vasıtalarına göre göreceli bir üstünlük taşımaktadır.
Devletin veya yetkilendirdiği kurumların etkin bir vergi sistemi kurabilmesi için öncelikle
temel vergilendirme işlem ve ilişkilerinin belgelendirilmesini sağlayacak modern ve işlevsel bir

4 Şubat 2011 tarih ve 27836 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır.
Büyük Sözlük,1.Cilt, Arkın Kitapevi, İstanbul,1999, s. 278.
268 Sahir ERMAN, Çetin ÖZEK, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul,1996, s.320.
269M.Süha AKGÜNER, Mahmut SEKDUR, Vergi Hukukunda Naylon Fatura, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004, s.2.
270 Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT, a.g.e., s.32.
271 Recep ÖKTEM, Ticari Bilgi ve Belgeler, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2004,s.13-14., Özcan YALIM, Türkçe’de Yakın
ve Karşıt Anlamlar Sözlüğü, İmge Kitapevi, Ankara,1998, s.35.)
272Adnan ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçuna Konu Olabilecek Kayıt ve Belgeler”, Yaklaşım, Sayı 91,Temmuz 2000, s.223.
273 Yusuf KARAKOÇ, “Hukuki Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları(Düzenleme-Uygulama-Yargılama)”,
19.Maliye Sempozyumu, U.Ü.İ.İ.B.M.B. , Antalya, Mayıs 2004, s.99.
274 ERMAN-ÖZEK, a.g.e., s.221-222 .
266
267
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belge düzenini oluşturması gerekmektedir. Vergi hukuku açısından ise belge kavramı “
vergilendirmeye esas alınan resmi veya özel kâğıtlar”275 olarak tanımlanmasına karşın,
VUK’ta276 ise herhangi bir tanım mevcut değildir. VUK belgelere ispat aracı olarak yaklaşmış
ve 227. maddesi başlığı “ispat edici kâğıtlar” şeklinde düzenlenmiştir277. Anılan maddenin
1.fıkrasında “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla
olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükümden anlaşılacağı üzere, VUK belge kavramı üzerinden çok belgelendirme kavramı
üzerinde durmaktadır.

8.1.2. Belgelendirme Kavramı
Belgelendirme kavramı bir olgunun doğruluğunu belge ile göstermek biçiminde tanımlanmakta
olup, bir olgunun doğruluğunun ispat edilebilmesi için belgelendirilmesi gerçeğini ortaya
koymaktadır. Bir belgenin hukuki hüküm ifade edebilmesi için belgenin delilini oluşturduğu
olayın hukuk dünyası ile ilgili olması, hukuksal anlamda bir öneminin olması ve hukuk alanında
bir etki meydana getirmesi gerekmektedir278. Belgelendirme ile ilgili kurallar ve kurumların
gelişmiş ülkelerde çok önemli yer tuttuğu görülmektedir.
Genel olarak ticari yaşam içerisinde emtia ve hizmet alış verişinde bulunan vergi mükellefleri
bu işlemleri gerçekleştirirken yasalarla belirlenen belge düzenine uygun belgeleri kullanmaları
halinde hukuki anlamda bu işlemler geçerli olabilecektir. Örneğin emtia alışını yasalara uygun
fatura veya sevk irsaliyesi ile değil de, özel bir mukavele ile belgelemeye çalışan mükellefin
vergi hukuku açısından yaptığı işlemler eksik kalacak, defter ve belgelerine bu emtia alışını bir
gider unsuru olarak kaydedemeyecektir. Toplumsal yaşamın içerisinde her gün belgelere dayalı
milyonlarca

işlemin

gerçekleşmesi,

hukuksal

kurum

ve

kuralların

işletilmesinde

belgelendirmenin önemini açıkça ortaya koymaktadır279. Belgelendirme bireylerin ve tüzel
kişilerin hukuksal durumları üzerinde hukuksal kuralların sonuç doğurabilmesi için gereklidir.

8.1.3. Belgenin Hukuksal Nitelikleri
8.1.3.1. Yazılı Olması
275Uçar

DEMİRKAN, Vergicilik Terimleri Sözlüğü, Maliye Bakanlığı APK Yayınları Yayın No:1993/331, Ankara,1986,
s.29.
276 10.01.1961 Tarih ve 10703 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
277 www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2007/usûl2007/1087.htm - 23k(23.08.2007)
278 ERMAN-ÖZEK, a.g.e. ,s.324.
279 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 157.
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Belgeden bahsedebilmek için öncelikli şart “yazılı olması” koşulunun yerine getirilmiş
olmasıdır. Yazı, irade beyanı ve açıklamasının ispat etmeye elverişli araç ve harflerle ifade
edilmesi demektir. Yazının, anlaşılabilir olması gerekir. Yazının elle, bilgisayarla veya benzeri
bir araçla yazılı veya basılı olmasında herhangi bir fark yoktur280.

8.1.3.2. Düzenleyen Kişinin Belli Olması
Gerçek veya hayali, belli bir kişiye bağlanamayan yazılı kâğıt, belge niteliği taşımamaktadır.
Yazıdaki irade beyanının belli bir kişiye veya makama ait olması kısaca düzenleyen kişinin
belli olması gerekir281. Bir kişinin düzenlediği belgeye başkasının adının yazılması ve belgenin
imzalanması durumunda, söz konusu belge sahte bir belgedir282. Belge altında adı yazılan ve
adına imza atılan kişinin, gerçek veya hayali bir kişi olmasının belgenin varlığına herhangi bir
etkisi yoktur283.

8.1.3.3. Delil Oluşturma Niteliğinin Olması
Belge, hukuki bir olayı veya bir hakkı ispatlayabilmelidir. Belgenin ispata özgü bir araç olması
şart olmamakla birlikte, sadece bir hakkı veya hukuki bir olayı ispata elverişli olması yeterlidir.
Belge kavramı ile “ispat aracı olma” kavramı arasında çok kuvvetli bir hukuksal ilişki
bulunmaktadır.

8.1.3.4. Hukuksal Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması
Bir belgeden söz edebilmek için, kâğıt üzerindeki yazının içeriğinin hukuki bir değer taşıması,
hukuki bir hüküm ifade etmesi, hukuki bir sonuç doğurmaya müsait olması gerekir284. Yazının
hukuki bir değer taşıması ile anlatılmak istenen yazının delilini oluşturduğu olayın hukuk
dünyası ile ilgili olması, hukuki bir öneminin bulunması ve hukuk alanında bir etki meydana
getirebilmesidir285. Hukuki olarak bir belgede bulunması gereken unsurları ihtiva etmeyen bir
yazı hukuki sonuç doğuracak nitelikte olmadığından sahtecilik suçunun konusu da
oluşmayacaktır. Özel hukuk alanında batıl olan bir belge, belgede sahtecilik suçuna konu

Sahir ERMAN, Evrakta Sahtekârlık Suçlarında “Varaka” Mevhumu, Akgün Matbaası, İstanbul, 1949, s.5-6.
ERMAN,a.g.m.,s.9.
282 (Remzi GÜNDÜZ, Veysel GÜLTAŞ, 5237 Sayılı TCK İle 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Belgelerde Ve
Faturalarda Sahtecilik Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2008, s.106.)
283 TCK 204. Madde Gerekçesi.
284 TCK 204. Madde Gerekçesi.
285 ERMAN, a.g.m., s.14.
280
281
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olmaz. Bir belgenin batıl olması, hukuken belgenin biçim ve içerik yönünden bir belgede
bulunması gereken unsurlardan yoksun olması demektir. Butlan sebebi, geçerli bir belgede
yapılan sahteliğin kolaylıkla anlaşılıp anlaşılamaması, sahtecilik fiilinin istenen sonucu
gerçekleştirmeye elverişli olup olmaması ile bağlantılıdır286.

8.1.3.5. Hukuken Geçerli Olması
Belgenin şekil ve içerik bakımından sakat ve temelsiz olması durumunda hukuken geçerli bir
belgeden söz edilemez287. Belgedeki sakatlık, o belgeyi tamamen geçersiz kılmış ise, o belge
üzerinde sahtecilik suçu işlenmesi mümkün değildir. Ancak kısmi bir sakatlık mevcut ve bu
belgenin geçersizliği hukuken ispatlanıncaya kadar hüküm ifade ediyor ise, bu belge üzerinde
sahtecilik suçu işlenmesi her zaman ihtimâl dâhilinde bulunmaktadır.

8.1.4. Belgede Asıl, Suret ve Nüsha (Örnek) Kavramları
TCK’nın belgede sahteciliği düzenleyen 204–212. maddelerinde asıl ve suret ayrımına yer
verilmemiş, belgelerin aslı veya suretinde yapılan bir sahtecilik durumlarında verilecek ceza
bakımından herhangi bir ayrım yapılmamıştır288. VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrasında ise
“belgelerin asıl veya suretlerini sahte olarak düzenlemek” ibaresi yer almaktadır.

8.1.4.1. Asıl
Belgenin aslı, doğrudan doğruya resmi memur veya belgeyi düzenlemekle görevli kişi veya
kişiler tarafından ilk olarak meydana getirilmiş şeklini ifade etmektedir. Belge bilgisayar veya
matbaada baskı makinesiyle düzenlendiği sırada birden fazla düzenlenebilir289.

8.1.4.2. Suret
Suret, yetkili kişilerce meydana getirilen ve bu kişilerce aslına uygun bir şekilde onaylanan, aslı
mevcut ve saklı olan bir belgedir290. Asıl belge hazırlanırken kopya kâğıdı kullanılarak çıkarılan
ve imzalanan ilk suretler asıl belge kabul edilir.

Sahir ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, 3.bası, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1970, s.316.
İsmail MALKOÇ, Uygulamada Sahtekârlık Suçları, Bilgisayar Suçları, Tebligat Suçları ve İlgili Mevzuat,
Adalet Yayınevi, Ankara, 1995, s. 134–135.
288 Sibel CENGİZ, Evrakta Sahtekârlık Suçları, US-A Yayıncılık, Ankara, 2007, s.30.
289 ÇETİN-MALKOÇ, a.g.e., s.163.
290 Kubilay TAŞDEMİR, Ramazan ÖZKEPİR, Uygulamada-Öğretide Belgelerde Sahtecilik, Mala Karşı Suçlar ve Bilişim
Alanında Suçlar, Açıklamalı İçtihatlı, Adil Yayınevi, Ankara, 1988, s.194.
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8.1.4.3. Nüsha (Örnek)
Nüsha, suretten farklıdır. Nüsha, birden fazla meydana getirilen belge asıllarından biridir. İkinci
nüsha, belgenin aslı kabul edilir. Asıl nüsha düzenlenirken çıkarılan kopyalar asılmış gibi
düzenlenir ve tasdik edilir.

8.2. SAHTE BELGE KAVRAMI
8.2.1. Kavram
Sahte belgenin tanımını yapmadan önce “sahte” ve “sahtekârlık” kelimelerinin tanımları
üzerinde durmak gerekecektir. Farsça bir kelime olan “sahte” kelimesi, Türkçede sıfat olarak
kullanılmakta olup, bir şeyin aslına benzetilerek yapılan düzme, düzmece anlamına
gelmektedir. Sahtecilik ise sahte işler yapma, taklitçilik, sahte bir şey yapma, kalpazanlık,
düzmecelik, sahtekârlık olarak tanımlanmaktadır291. Ceza hukuku terminolojisinde ise
“Gerçeğin hileli bir biçimde değiştirilmesi” olarak tarif edilmektedir292.
Türk Vergi Hukuku’nda ise sahte belgenin tanımı ilk kez 28 Seri Numaralı Katma Değer
Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış olup293 adı geçen tebliğin D bölümünde sahte belgeyle ilgili
aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır: “Bilindiği gibi, vergi uygulamalarında kullanılan belgelerin
geçerliliği, belli edilen şekil şartlarına uygun olarak düzenlemelerine ve gerçeği
aksettirmelerine bağlıdır. Buna göre, hukuki geçerliliği sağlayan zorunlu ve yeterli unsurlara
sahip olamayan belgeler sahte belgeler” dir. Bu şekilde değerlendirildiğinde bir mal hareketi
veya hizmet söz konusu olmadığı halde düzenlenen belgeler, belge düzenleme yetkisi
bulunmayanlar tarafından düzenlenen belgeler ve başkası adına bastırılıp kullanılan belgeler
sahte belge olarak kabul edilecektir294. Ayrıca adı geçen tebliğe yer alan “Sahte belgeler sadece
yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp olayın özelliğine göre değişik durumların ortaya
çıkabileceği tabiidir.” açıklamasına göre sahte belgelerin farklı yöntemlerle üretilebileceği de
kabul edilmektedir295.
Yasa ile sahte belge ilk defa 213 Sayılı VUK’un 359. maddesinde 29.7.1998 tarih ve 4369
Sayılı Kanunun 14. maddesiyle yapılan ve 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren (b-1) bendinde
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ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.321.
ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s.321.
293 01.08.1988 Tarih ve 19866 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
294Seha SELEK, Zeynep ARIKAN, “ Muhasebe Düzensizlikleri (Tax Irragulaties) ve Vergilendirme (Taxation),” Vergi
Dünyası, Sayı 275, Temmuz 2004, s.23-24.
295Veysi SEVİĞ, “Naylon Fatura Kullanılması İle İlgili Son Düzenleme”, Yaklaşım, Sayı 115, Temmuz 2002, s.21-22.
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tanımlanmış olup, 8/2/2009 tarihinde yürürlüğe giren 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına
Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un 276. maddesi ile maddedeki parantez işareti kaldırılmıştır. Bu maddede yer alan
hükme göre “sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi
düzenlenen belgedir.” Bu kanun tasarısında sahte belgenin tanımı mevcut olmamasına rağmen
verilecek ceza TCK hükümlerine göre değil, VUK hükümlerine göre verileceği için, Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda tanım yeniden eklenmiştir. Bu eklemenin yapılmaması durumunda
belgenin nitelendirilmesini TCK’ya göre, suçun unsurlarının nitelendirilmesini ise VUK’a göre
yapmak gerekecektir296.
Sahte belge kavramı, gerçekte olmayan, alınması veya verilmesi gerekmeyen bir belgenin fâil
tarafından üretilmesidir297. Belge düzenleme eylemi bir belgenin yasal şekline uygun olarak
basılması ve dağıtılması, tasdik edilmesi, düzenlenip imzalanması, defter ve kayıtlara intikal
ettirilmek üzere karşı tarafa verilmesine kadar çeşitli aşamalardan geçer. Örneğin, Maliye
Bakanlığı ile anlaşması olmayan matbaalar tarafından fatura basılması 298 ve gerçek olmayan
işlemler için fatura düzenlenmesi gibi örnekler sahte belge ile ilgili akla gelebilecek ilk
örneklerdir.

8.2.2. Sahte Belge Kavramının Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması
8.2.2.1. Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kavramı Açısından
Vergi hukukunda muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge; gerçek bir ekonomik işlem veya durum
olduğu halde, gerçek durumu yansıtmayan belgedir. Şâyet düzenlenen belge ekonomik işlem
veya durumu veren tarafından değil de üçüncü bir kişi tarafından düzenlenmiş ise bu belge
yanıltıcı belge değil, sahte belgedir299. Yanıltıcı belgenin ekonomik işlem veya durumda mal
ve hizmeti satan taraf olması şartı vardır300. Mal ve hizmet değerini gerçek değerinden daha az
veya daha çok gösteren, alıcı, satıcı, tarih ve seri numarası tahrif edilerek değiştirilmiş belgeler
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerdir301.

Süheyl DONAY, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Basım, İstanbul 2008, s.106
M. Süha AKGÜNER, Mahmut SEKDUR, Vergi Hukukunda Naylon Fatura, Eylül Yayınları, Tekağaç Yayıncılık,
Ankara, 2004, s.13.
298 www.danistay.gov.tr.15.05.2011
299Yılmaz KILIÇ, “Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanımının Sonuçları ve Sahte Faturaya Karşı Alınacak
Önlemler”, Vergi ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı 165,Ocak 2002, s.99-100.
300 Erkan GÜRBOĞA, “Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanan veya Düzenleyen Mükelleflerde Katma
Değer Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri 1”, Vergi Sorunları Dergisi ,Sayı 160, Ocak 2002, s.25.
301AKGÜNER-SEKDUR, a.g.e., s.17, Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin, 5.4.2001 Tarih E:2001/2209, K:2001/2975 Sayılı Kararı,
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297

189

Vergi hukukunda muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge(sahte belge ile birlikte) ilk kez 1988
yılında 28 seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile tanımlanmış olup adı geçen
tebliğe göre; “Bilindiği gibi, vergi uygulamalarında kullanılan belgelerin geçerliliği, belli edilen
şekil şartlarına uygun olarak düzenlemelerine ve gerçeği aksettirmelerine bağlıdır…
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 tabiidir.”
Yasal olarak muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, 213 Sayılı VUK’un 29.7.1998 tarih ve 4369
Sayılı Kanun’un 14. maddesiyle yapılan ve 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 359. maddesinin
(a) fıkrasının 2 numaralı bendinin parantez içi hükmü ile tanımlanmış olup, 08/02/2009
tarihinde yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanun’un 276. maddesi ile maddedeki parantez işaretleri
kaldırılmıştır. Aynı maddede yer alan hükme göre “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge gerçek
bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar
itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir.” Örneğin bir inşaat şirketine 5000 ton
mermer almasına rağmen 8000 ton mermer almış gibi belge düzenlenirse bu belge yanıltıcı
belgedir. Şâyet bu inşaat şirketine 5000 ton mermer almasına rağmen, bu satın alma karşılığında
düzenlenen belge emtia satan vergi mükellefine değil de bir başka mükellefe ait ise bu belge
sahte belgedir.
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler; satılan mal veya hizmetin miktar ve bedelini gerçek
mahiyetinden daha az veya fazla gösteren, gerçekte satılan mal veya hizmetin yerine değil başka
bir mal veya hizmet satılmış gibi düzenlenen, ihtiva ettiği bilgiler(satıcı, alıcı, tarih, seri sıra
numarası vb.) değiştirilen belgelerdir. Bu belgeler VUK’taki şekil şartlarını taşıyabilir ve
görünüş olarak nizami görünebilir ve kayıt düzenine uygun olarak kaydedilmiş olabilirler. Bu
belgelerin düzenlenmesi ile ilgili yasaların belirlediği şekil kurallarına uyulmuş olması, bu
belgelerin doğru olduğunu göstermemektedir302. Belgelerin gerçek muamele veya durumu
göstermediği yönünde yapılacak tespitlerle bunun aksinin ispatlanması gerekmektedir.
84 Seri numaralı KDV Genel Tebliğinde303; mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu,
ancak belge düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge

S.Selman TÜNAL, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Vesikalar Tanzim Eden ve Bunları Bilerek Kullanan Mükellef
ve Sorumluların VUK Çerçevesinde Muhatap Olacağı Kanunî Müeyyideler”, Vergi Dünyası, Sayı 180, Ağustos 1996, s.37.
303 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgelerin kullanıcı açısından
yanıltıcı belge, düzenleyen açısından sahte belge olduğu belirtilmektedir. Ancak bu durum
VUK’un 359. maddesine aykırıdır304. Çünkü ortada tespit edilmiş bir sahte belge varsa bu
belgeyi düzenleyen ve kullanan kişilerde bulunacaktır. Bu durumda düzenleyen kişiye sahte
belge düzenleme suçundan, kullanan kişiye ise yanıltıcı belge kullanma suçundan adlî ve idârî
cezaî işlem tesis etmek VUK’un 359. maddesiyle çelişmektedir. Böyle bir durumda yanıltıcı
belge kullanma suçuna göre değil, sahte belge kullanma suçuna göre adlî ve idârî işlem tesis
etmek gerekmektedir. Tebliğ ile yapılan düzenlemeler vergi idaresinin işlem ve eylemlerini
bağlayacağı için yargı organlarının bu düzenlemeyi dikkate alarak karar vermesi
beklenmemelidir305.

8.2.2.2. Tahrif Edilmiş Belge Kavramı Açısından
Tahrifat, bir şeyin aslını bozma, değiştirme anlamına gelmektedir306. Tahrifat; defter, kayıt ve
belgelerde mevcut, esasen gerçeği ifade eden yazı veya rakamların üzerinde ilave veya eksilme
şeklinde oynamalar yapılarak değiştirilmesi suretiyle gerçeğe uymayan durumların
üretilmesidir307. Yargıtay’a göre belgeleri tahrif etmek, gerçeğe uygun olarak düzenlenmiş
belgelerdeki rakam ve yazıların kazınması, eczalı maddelerle silinmesi veya bunların yerine
yeni rakamlar yazılmasıdır308. Gerçek ve geçerli bir belgenin düzenlenmesinden sonra belgenin
içeriğine yönelik olarak belgenin düzenleyicisi veya belgenin kullanıcısı tarafından yapılan
değişiklik “tahrifat” olarak kabul edilmektedir309.
Tahrifat ancak usûlüne uygun ve doğru olarak tutulmuş defter, kayıt ve belgeler üzerinde
gerçekleştirilebilir,

mükellef

tarafından

tutulan

özel

defter

ve

kayıtlar

üzerinde

gerçekleştirilmesi mümkün değildir310. Bu belgelerin yanı sıra sahte olarak düzenlenmiş
belgeler üzerinde yapılan değişikliklerde tahrifat olarak kabul edilemez311. Tahrifatın kabul
edilebilmesi için önceden var olan kaydın tahrif edilmesi yeterlidir, ayrıca tahrif edilen kaydın
yerine yenisinin yapılmış olması şartı bulunmamaktadır312. Bir belgenin üzerinde yapılan her
hareket tahrifat değildir, önemli olan belgenin içeriğinin bozulması ve farklı hale getirilmiş
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307 KIZILOT-ŞENYÜZ-TAŞ-DÖNMEZ, a.g.e., s.242
308 Yargıtay Ceza Daireleri Kurulu’nun, 17.3.1986, 1985/9-462-1986/125. Sayılı Kararı.
309 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 316.
310 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 330.
311 Y. CGK. 17.03.1986 tarih ve E. 1985/9-462, K. 1986/125 sayılı kararı.
312 DONAY, a.g.e., s.131-32.
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olmasıdır313. VUK’un 359. maddesinde sahte belge kavramı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge kavramı tanımlanmış olmasına karşın, ne tahrif edilmiş belgenin ne de tahrifat fiilinin
tanımı yapılmamış, sadece “Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler” şeklinde ibare
kullanılmıştır314. VUK’a göre belgenin iki nüsha veya daha fazla düzenlenmesi zorunlu olduğu
için, tahrifat belgenin her nüshası üzerinde ayrı ayrı ve bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.315
Vergi hukuku açısından VUK’un 217. maddesinde düzenlenmeyen her türlü değişikliği, suçun
diğer koşullarının oluşması halinde tahrifat olarak kabul etmek gerekmektedir. VUK’un 217.
maddesine göre yevmiye defterinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre
düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazılmış ise, düzeltmeler ancak
yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafa veyahut ilgili bulunduğu
hesaba doğrusu yazılarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu maddenin son fıkrası hükmüne göre
defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirmek
yasaktır. Ancak kayıt düzenine ilişkin kurallara uyulmayarak hatalı olarak yapılmış kayıt,
sonradan silinmek, kazınmak veya ilaveler yapılmak suretiyle, gerçeğe uygun bir hale
getirilmişse tahrifattan söz edilemez316.
Tahrifatın aldatıcı nitelikte olup olmadığı yönünden doktrinde görüş farklılığı ortaya çıkmıştır.
Vergi kaçakçılığı suçunda tahrifatın aldatıcı nitelikte olması gerektiğini savunanlara göre, ilk
bakışta kolaylıkla anlaşılan basit bir fiil tahrifat olarak nitelendirilemez. Çünkü genel ceza
hukuku ilkelerine göre tahrifatta kandırıcılık veya aldatıcılık gücünün olması gerekir317. Aksi
görüşü savunanlara göre vergi hukuku açısından tahrifatın aldatıcı nitelikte olup olmamasının
bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü tahrif edilmiş belge ile vergi ziyaı ortaya çıkmaktadır318.
Ancak vergi ziyaı, suçun bir unsuru olmadığı için, soyut tahrif edilmiş belgeye ulaşılması ve bu
belgenin tespit edilmiş olması yeterli bulunmaktadır319.

8.2.2.3. Yetkisiz Basılmış Belge Kavramı Açısından
Bir belgenin yetkisiz basılmış olması, Maliye Bakanlığı ile belge basımına yönelik her hangi
bir anlaşma olmaksızın ve izin alınmaksızın belgelerin üretilmiş olmasıdır. “Basmak” kelimesi
sadece matbaalar marifetiyle değil, her türlü yöntemle yapılan çoğaltma işlemlerini kapsar320.
313
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319 ERMAN, a.g.e., s. 55.
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Yetkisiz basılmış belge tabiri ise Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmayan matbaa yada kişiler
tarafından üretilen belgeleri ifade eder. Aldatma gücü belgeyi kullananlar açısından önemli
olup, belgenin yetkisiz basılmış olduğunu bilemeyecekleri olasılığı düşünüldüğünden suçun
oluşumu açısından “bilerek” kullanılma şartı aranmıştır. Belge gerçek bir işleme veya duruma
dayanmıyor ise sahte belge niteliğinde olup, bu belgenin özel yönetmeliğe göre basılıp
basılmadığının hiçbir önemi yoktur. Özel yönetmeliğe göre basılmış olan bir belge “gerçek
işlem veya durumu yansıtmıyor ise” sahte belge niteliğindedir. Gerçek işlem veya durum
mevcut ancak sahte olarak basılan veya anlaşması olmayan matbaa tarafından basılan belge
kullanılmış ise; bu belgeleri kullanan kişinin bilerek kullanıp kullanmadığı araştırılacaktır.
Belgelerin anlaşmasız matbaa tarafından basıldığını bilmeden kullanan kişi, kast yokluğundan
dolayı sorumlu tutulamayacaktır321.
Maliye Bakanlığı veya görevlendirdiği birimler (defterdarlık, vergi dairesi başkanlığı) ile
anlaşma yapmadan veya anlaşma sona erdiği halde veyahutta anlaşma feshedildiği halde bu
belgeleri basanlar kaçakçılık suçu işlemiş olurlar322. Belgenin değişik tekniklerle (fotokopi,
bilgisayar vs.) çoğaltılması da basma anlamına gelmektedir. Suçun oluşumu açısından önemli
olan belgeyi basan matbaa işletmesi veya matbaa işletmesi sıfatını haiz olmayan herhangi bir
kişi tarafından Maliye Bakanlığı’ndan belge basım yetkisi alınmamış olması veya anlaşmalı
matbaalar dışındaki yerlerden temin edilen belgelerin noterlerde tasdik ettirilmeden
kullanılması şartına bağlanmış bulunmaktadır323. Yetkisiz belge basımında belgenin içinde
yazılı olan vergi mükellefinin var olup olmadığı veya vergi mükellefi olarak belirtilen kişi veya
şirketin gerçekten vergi mükellefi olup olmadığı önemli değildir. Belgenin içeriği gerçeği
yansıtıyor olsa bile, belge yetkisiz olarak basılmış olduğundan suç oluşmuş olacaktır. Maliye
Bakanlığı’ndan gerekli izni olmadan şekil şartlarına uyularak yetkisiz belge basılması suçun
oluşumu için yeterlidir.
Uygulamada yetkisiz belge basılması çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Vergi
yükümlüsünün vergi kimlik numarası ve unvanı gibi bilgileri kullanılarak belgeler kötü niyetli
kişiler tarafından taklit edilmektedir. Belgeler kötü niyetli kişiler tarafından aslına benzetilerek
çoğaltılmaktadır324. Belgelerin basım ve dağıtımını yapan matbaa işletmecisine ait belgelerin
alt kısmına dipnot şeklinde yazılması gereken adı, soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi

321 YİĞİT,
322 Ahmet

a.g.e., s.155.
GÜNDEL, Ceza Mahkemelerinde Yargılanacak Vergi Suçları ve Cezaları, 3.baskı, Adil Yayınevi, Ankara, 1994,

s.56.
323 EREM, ARTUK, DANIŞMAN, a.g.e., s.312.
324 Danıştay 3.Dairesi’nin, 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.)
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dairesi ve vergi kimlik numarası, adresi ve belgenin basım yılı veya Maliye Bakanlığı ile
anlaşma tarihi bilgileri gerçek değildir. Belgenin üzerinde basım yeri olarak görünen anlaşmalı
matbaada bastırılan belgelerin seri ve sıra numaraları kullanılarak veya farklı seri ve sıra
numaraları kullanılarak bu anlaşmalı matbaa dışındaki yetkisiz bir matbaada belge
bastırılmakta veya değişik tekniklerle çoğaltılmaktadır. Belge üzerindeki vergi yükümlüsüne
ilişkin ad ve soyadı veya ticaret unvanı gibi bilgilere ait bir vergi yükümlüsü gerçekte
bulunmamaktadır. Başka bir durumda ise belge üzerindeki vergi kimlik numarasında belge
üzerinde görünen dışındaki bir başka kişi veya şirket kayıtlı bulunmaktadır.

8.2.2.4. Türk Ceza Hukukunda Düzenlenen Sahte Belge Kavramı Açısından
TCK’da belge kelime olarak tanımlanmamış, ancak kanunun gerekçesinde eski dilimizde evrak
kelimesinin karşılığı olarak kullanıldığı ve yazılı kâğıt anlamına geldiği vurgulanmıştır325.
Ceza hukukçuları tarafından belge en geniş anlamıyla "yazılı kâğıt" olarak değerlendirme
konusu yapılmakta ve özellikle hukuki sonuç doğurma yeteneği üzerinde durulmaktadır326.
Ceza hukukçuları evrakta sahtekârlık suçlarının konusunu oluşturan belgeyi, bir şey üzerinde
yazılıp bir kimliği olan ve hukuki bir hüküm ifade eden bir olayı ispat etmeye uygun bir yazı
olarak tanımlamaktadırlar. Bir yazının belge olarak kabul edilebilmesi için; yazı bir irade
beyanını harflerle ifade etmeli ve imzalı olmalı, bir olayın veya hakkın delili kabul edilebilmeli,
hukuki sonuç doğuracak nitelikte olmalı, taşınabilir bir nesne (kâğıt, film vb.) üzerinde yazılmış
veya yüklenmiş olmalı ve yazıdaki beyan sahibi bir kişi veya kurum olmalıdır327.
VUK’ta düzenlenen belgeler Ceza Hukuku açısından da belge olarak kabul edilmektedir328.
VUK’ta düzenlenen bu çalışmada incelenen belgeler; taşınabilir olmak, belirli bir kimsenin
eseri olmak, hukuki bir ilişkiyi göstermek, hüküm doğurmak, bir olayın ispatlanmasında delil
niteliğine sahip olmak gibi özelliklerin tümüne sahiptir.
765 Sayılı TCK’daki fikri sahtecilik-maddi sahtecilik ayrımı 5237 Sayılı TCK ile kaldırılmıştır.
Fikri sahtecilik-Maddi sahtecilik ayrımı “belgenin sahih olması” ve “sahteciliğin
gerçekleştirilme zamanı” kıstaslarına dayanmaktadır. Fikri sahtecilik belgenin düzenlenmesi
sırasında gerçekleştirilmekte yani belge en başta gerçekdışı düzenlenmektedir. Fikri

Necati MERAN, Yeni TCK’da Sahtecilik Malvarlığı Bilişim Suçları İle Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar, Seçkin
Yayınları, Ankara, 2005, s.259.
326 MERAN, a.g.e., s.260.
327Erol ÇETİN, İsmail MALKOÇ, Sahtekârlık Suçları, Bilgisayar Suçları, Tebliğat Suçları ve İlgili Mevzuat, Adalet
Yayınevi, Ankara, 1995, s.135.
328 ERMAN, a.g.e., s.289.,Yargıtay 6.Ceza Dairesi'nin 4.7.1963 E.2707/K.3846 Sayılı Kararı, Yargıtay 6.Ceza Dairesi’nin
14.3.1974 8108/1466 Sayılı Kararı)
325
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sahtecilikte ortada önceden içerik olarak gerçek bir belge bulunmamaktadır. Maddi sahtecilikte
ise, daha önceden var olan gerçek bir belge bulunması gerektiği için, sahtecilik belgenin
meydana gelmesinden sonra olmaktadır. TCK’da resmi evrakta sahtekârlık suçu ile özel evrakta
sahtekârlık ayrı ayrı düzenlenmiş ve bu düzenleme ile belge, resmi belge ve özel belge olmak
üzere ikiye ayrılmıştır329. Bu tür bir ayrıma gidilmesindeki amaç resmi bir memur tarafından,
görevin yapılması sırasında ve bu görev gereğince düzenlenen evrak olarak tanımlanan resmi
evrakın bizzat devlet tarafından korunması ve güvence verilmesidir. “Resmi evrak dışında
kalan bütün yazılar olan tanımlanan”330 özel evrakta ise; özel yazıların toplum yaşamı gereği
gerçek olduklarına güvenilmekle beraber, bunların ispatlama güçlerinin yazı ve imzalarının
inkâr edilmemelerine bağlı bulunduğundan ispat ve güvencesinin ilgili kişiler olduğu kabul
edilmektedir. TCK’nın 204. maddesine göre, resmi belgede sahtecilik suçu, kamu idaresine
olan güveni daha fazla sarstığı için, daha ağır yaptırımlarla cezalandırılmaktadır331.

8.2.2.4.1. Resmi Belge
Resmi belge, kamu görevlisi veya yasal olarak yetkili kılınan kişiler tarafından kanun hükmüne
uygun görevleri ile ilgili düzenlemiş oldukları belgedir332. Kanunda belirtilen şekil, içerik, usûl
ve işlemlere uygun şekilde belgeyi düzenlemekle görevli bir kamu görevlisi mevcut olmalıdır.
Resmi belgelerin hukuki değer ve vasıflarının kanun hükmü ile açık bir şekilde düzenlenmiş
olması gerekir. Özel hukuk ve kamu hukuku alanında resmi belgelerin hukuki değer ve
vasıfları, bazen bir yasa hükmü ile belirlenmekte, bazen de ayrıca herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır. Kanunda sahteliği kesinleşinceye kadar geçerli olacağı biçiminde açık bir
hüküm bulunan belgeler kesin delil olarak kabul edilirken, sahteliği kesinleşinceye kadar
geçerli olacağı biçiminde açık bir hüküm bulunmayan hâllerde kural olarak resmi belge aksi
ispatlanıncaya kadar geçerli belge olarak kabul edilmektedir333. Sahte olduğu ispatlanıncaya
kadar geçerli olan resmi belgelerin özel hukuk ve kamu hukuku ile ilgili kanunlarda açık bir
biçimde sayılması gerekmektedir334. Kanun hükmü gereği sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli
olan resmi belgeler, ispatlama gücü bakımından en üst derecede bulunan ve ayrıcalıklı
ispatlama gücüne sahip olan belgelerdir. Ceza hukuku açısından kanun koyucu sahteliği
ispatlanıncaya kadar geçerli bir resmi belgede işlenen sahtecilik suçlarına daha ağır bir ceza

TAŞDEMİR-ÖZKEPİR, a.g.e., s.135.
ERMAN, a.g.e., s.308.
331TCK’nın 204. maddesi,
332 Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, Murat ÖNOK, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2006, s.566.
333 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 04.05.1987 tarih ve 6–141/256 Sayılı Kararı.
334 Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 01.05.2007 Tarih, E.2007/221, K.2007/2962 Sayılı Kararı,
329
330
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yaptırımı belirlemiş bulunmaktadır335. TCK’nın 204. maddesinin 1. ve 2. fıkralarındaki resmi
belgeler, kural olarak sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli olan belgelerdir336. TCK’nın
“Resmi Belge Hükmünde Belgeler” başlıklı 210. maddesi’nin birinci fıkrasında özel belge olan
kambiyo senedi337 veya emtiayı temsil eden belge, hisse senedi, tahvil ve vasiyetnamede338
sahtecilik yapılması durumunda, resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. TCK’nın 210. maddesinde belirtilen özel belgelerde
sahtecilik yapılması halinde resmi belgede sahtecilik suçuna ait hükümler bir bütün olarak
uygulanır. TCK’nın 210. maddesinin ikinci fıkrasına göre, 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 şeklinde sayılmıştır.

8.2.2.4.2. Özel Belge
Özel belge, kamu görevlisinin görevi itibariyle düzenledikleri dışında kalan, resmi belgeden
sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmeyen, ancak doğrudan hukuken hüküm ve
sonuç meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya ispatlanmasına yarayan yazıdır339.
Belgenin özel belge şeklinde vasıflandırılmasındaki esas ölçüt belgenin özel bir kişi tarafından
düzenlenmesi olmayıp, kamu görevinin yapıldığı sırada ve kamu görevi nedeniyle
düzenlenmemiş olmasıdır. Özel belgenin kanûni şekle uygun düzenlenmemiş olması belgenin
niteliğini değiştirmez. Gerçekte konusu hukuka, ahlâka ve adaba aykırı hukuki işlemler geçerli
olmayıp, özel belgenin konusunun hukuka aykırı olmaması gerekir. Bu itibarla hukuki değeri
olmayan bir yazı belge niteliği de taşımamaktadır340.

335TCK’nın

204. maddesinin 3. fıkrasında sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli resmi belgelerde gerçekleştirilen sahtecilik
suçlarında, cezanın yarısı oranında arttırılarak uygulanması öngörülmüştür.
336 TCK’nın 204. maddesinin 1. Ve 2. fıkrası: “(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.”
337TCK’na göre bazı ticari senetler resmi belgeye eşit sayılmıştır..
338 Burada geçen vasiyetname, ölen kişinin meydana getirdiği el yazısı ile yapılmış veya onun beyanı üzerine özel kişiler
tarafından oluşturulmuş vasiyetnamelerdir.
339 Muzaffer HATİPOĞLU, Ali PARLAR, Özel Ceza Yasaları Uygulamalarında Ekonomik ve Ticari Suçlar AçıklamalarKararlar, Turan Kitabevi, Ankara, Ocak 2005, s. 3092.
340 ÇETİN-MALKOÇ, a.g.e., s. 130.
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Uygulamalar
Sahte faturanın hukuki niteliği ve önemi anlaşılmıştır.
Sahte faturanın benzer kavramlardan farkı ortaya konulmuştur.
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Uygulama Soruları
1. Bir belgenin sahte fatura olduğu nasıl anlaşılır?
2. Sahte faturanın hukuki niteliği nedir?
3. Sahte fatura nasıl düzenlenir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türk vergi sistemi genel olarak beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esası uygulamasında,
mükellef tarafından bildirilen matrah esas alınmakta ve ödenecek vergi bu matrah üzerinden
tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Genel olarak mükelleflerin kendilerine ait vergi tarhiyatına
dayanak olan bilgileri yasalarla tanımlanmış beyannameler ile vergi dairesine bildirmesi ve
idarenin de bu bilgilere dayanarak, vergi borcunu miktar olarak tespit etmesi işlemi söz
konusudur. Beyan esasında bilgilerin beyannamelere aktarılabilmesi için yasal defterlere, yasal
defterlerin tutulabilmesi için belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu belgeler sahte belge olarak
düzenlenebilir veya düzenlenmiş olanlar defterlere kaydedilerek veya kaydedilmeyerek
kullanılabilir.
Yasa ile sahte belge ilk defa 213 Sayılı VUK’un 359. Maddesine göre “sahte belge, gerçek bir
muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.” Sahte belge
kavramı, gerçekte olmayan, alınması veya verilmesi gerekmeyen bir belgenin fâil tarafından
üretilmesidir341. Belge düzenleme eylemi bir belgenin yasal şekline uygun olarak basılması ve
dağıtılması, tasdik edilmesi, düzenlenip imzalanması, defter ve kayıtlara intikal ettirilmek üzere
karşı tarafa verilmesine kadar çeşitli aşamalardan geçer. Örneğin, Maliye Bakanlığı ile
anlaşması olmayan matbaalar tarafından fatura basılması342 ve gerçek olmayan işlemler için
fatura düzenlenmesi gibi örnekler sahte belge ile ilgili akla gelebilecek ilk örneklerdir. Öte
yandan sahte belge kavramı birçok açıdan benzer kavramlardan ayrılır.

M. Süha AKGÜNER, Mahmut SEKDUR, Vergi Hukukunda Naylon Fatura, Eylül Yayınları, Tekağaç Yayıncılık,
Ankara, 2004, s.13.
342 www.danistay.gov.tr.15.05.2011
341
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Bölüm Soruları
1) Vergileme açısından gerçekte olmayan, alınması veya verilmesi gerekmeyen bir
belgenin fâil tarafından üretilmesine ne ad verilir?
a. Yanlış belge
b. Meçhul belge
c. Muamma belge
d. Gizli belge
e. Sahte belge
2) Aşağıdakilerden hangisi vergileme ile ilgili doğru bir ifadedir?
a. Türk vergi sisteminde götürü usul yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir
b. Türk vergi sisteminde beyan esası ikincil bir tarh yöntemidir
c. Türk vergi sistemi genel olarak beyana dayanmaktadır
d. Türk vergi sisteminde genel olarak basit usul sistemine dayanır
e. Türk vergi sistemi genel olarak idari tarh sistemine dayalıdır
3) Defter, kayıt ve belgelerde mevcut, esasen gerçeği ifade eden yazı veya rakamların
üzerinde ilave veya eksilme şeklinde oynamalar yapılarak değiştirilmesi suretiyle gerçeğe
uymayan durumların üretilmesine ne ad verilir?
a. Gizleme
b. Saklama
c. İmtina etme
d. Tahrifat
e. Temizlik
4) Vergi hukuku açısından “vergilendirmeye esas alınan resmi veya özel kâğıtlara” ne ad
verilir?
a. Kağıt
b. Belge
c. Dosya
d. Klasör
e. Zarf
5) Kamu görevlisinin görevi itibariyle düzenledikleri dışında kalan, resmi belgeden
sayılmayan, resmi bir işlem nedeniyle düzenlenmeyen, ancak doğrudan hukuken hüküm
ve sonuç meydana getiren, bir hakkın doğmasına veya ispatlanmasına yarayan yazıya ne
ad verilir?
a. Sahte belge
b. Özel belge
c. Gizli belge
d. Resmi belge
e. Naylon belge
6) Belgenin hukuki nitelikleri nelerdir?
7) Vergi hukukunda gerçek bir ekonomik işlem veya durum olduğu halde, gerçek durumu
yansıtmayan belgeye ………………………. adı verilir.
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8) Maliye Bakanlığı veya görevlendirdiği birimler (defterdarlık, vergi dairesi başkanlığı)
ile anlaşma yapmadan veya anlaşma sona erdiği halde veyahutta anlaşma feshedildiği
halde bu belgeleri basanlar ………………………………. suçunu işlemiş olur.
9) Kamu görevlisi veya yasal olarak yetkili kılınan kişiler tarafından kanun hükmüne
uygun görevleri ile ilgili düzenlemiş oldukları belgelere ………………… adı verilir.
10) Vergi yükümlüsünün vergi kimlik numarası ve unvanı gibi bilgileri kullanılarak
belgelerin kötü niyetli kişiler tarafından taklit edilmesine ………………… adı verilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
VERGİ

USUL

HUKUKUNDA

SAHTE

BELGE

DÜZENLEME

VE KULLANMA FİİLLERİ İLE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi kaçakçılığı konusunda üzerinde en fazla durulan sahte fatura kullanılması ve
düzenlenmesi hususunda belirleyici unsurlar ile özellik arz eden durumlar üzerinde
durulacaktır. Böylece hangi işlemlerin sahte fatura kullanma ve düzenleme anlamında geleceği
ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sahte fatura kullanımı ne şekilde olmaktadır?
Hangi eylemler sahte fatura düzenleme anlamına gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sahte

fatura

kullanımının

Sahte
düzenlemesinin
irdelenmesi

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Konunun mevzuat boyutları ve

Hangi durumlarda sahte fatura unsurları ele alındıktan sonra
kullanılmış olacağı öğrenilir.

irdelenmesi

Kazanımın

uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
fatura

Konunun mevzuat boyutları ve
Hangi durumlarda sahte fatura unsurları ele alındıktan sonra
düzenlenmiş olacağı öğrenilir.

uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kelimeler


Sahte fatura kullanmak



Sahte fatura düzenlemek



Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak ve düzenlemek



Sahte belgenin hukuki niteliği



Vergi suçları



Vergi Kaçakçılığı
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DOKUZUNCU BÖLÜM
VERGİ

USUL

HUKUKUNDA

SAHTE

BELGE

DÜZENLEME

VE KULLANMA FİİLLERİ İLE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU343
9.1.TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU
Sahtecilik, kamunun güven duyduğu bir belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi veya
gerçek bir belgeye ekleme yapılması veyahut tümünün veya bir kısmının değiştirilmesidir 344.
Hukuksal açıdan sahtecilik gerçekle bağdaşmayan, gerçeğe aykırı yazı, söz veya eylemin
gerçekmiş gibi ileri sürülmesi, gerçeğin herhangi bir biçimde değiştirilmesidir. Belgede
sahtecilik, kasıtlı olarak gerçeğin değiştirilmesi için yapılan ve belirli bir süreci gerektiren
davranışların tamamıdır345. Geniş anlamda sahtecilik, ceza hukuku tarafından cezalandırılan
bütün yalan şekillerini kapsamakta olup yazı, söz ve eylemde sahtecilik olarak üçe
ayrılmaktadır346. TCK’da ise “Yazıda Sahtecilik”, “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Özel
Belgede Sahtecilik Suçu” olarak sınıflandırılmaktadır347.
VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçu,
TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçu karşısında özel norm niteliğinde düzenlemedir. Bu
suçlar ister TCK’da düzenlenen “resmi evrakta sahtecilik” suçlarına yakın olarak kabul edilsin,
isterse “özel belgede sahtecilik” olarak kabul edilsin, her hâlükârda kamunun bu belgelere
duyduğu güvenin istismar edilmiş olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. VUK’un 359.
maddesinde özel olarak düzenlenen sahte belge düzenleme suçları, TCK’da düzenlenen özel
belgede sahtecilik suçlarına yaklaşmakta olduğu ve VUK’ta düzenlenen belgeler, TCK’da
resmi belge olarak sayılmadığı için resmi belgede sahtecilik suçu dışındaki sahte belge ile ilgili
suçlar aşağıda sırasıyla incelenmiştir.

Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
ÇETİN-MALKOÇ, a.g.e., s.128.
Erdener YURTCAN, Yargıtay Kararları Işığında Sahtecilik Suçları, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 2009, s.109.
346
ERMAN, Sahtekârlık Cürümleri, s.3.
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765 sayılı TCK’da yazı üzerinde sahtecilik “Evrakta sahtecilik” olarak adlandırılmıştır.
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9.2. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE SAHTE BELGE DÜZENLEME
VE KULLANMA FİİLLERİ İLE İŞLENEN KAÇAKÇILIK SUÇU
9.2.1.Suçun Tarafları
9.2.1.1.Fâil
Fâil en basit tanımı ile, suç teşkil eden eylemi yapan kimsedir 348. Bir başka tanıma göre, fâil
hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen, yapan, eden kişi veya kişilerdir349. Her fiil zorunlu
olarak bir fâilin eseridir. Fiilsiz suç mümkün olmazken, kanunda suç olarak öngörülen bir fiili
işleyen kimse olmadan da suç mümkün değildir. Fâil Suçun aktif süjesidir350. TCK’nın 20.
maddesinin gerekçesinde “sadece gerçek kişiler suçun fâili olabilir ve sadece gerçek kişiler
hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilir.” denilerek kim hakkında ceza müeyyidesine
hükmedilebiliyorsa, ancak o kimsenin fâil olabileceği ifade edilmiştir. Aynı şekilde TCK’nın
20/2. maddesinde “Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla
kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.” hükmüne yer vererek
ceza yaptırımı açısından tüzel kişiyi fâil kabul etmemiştir351. VUK’un 359. maddesinde ise
düzenlenen kaçakçılık fiilleri arasında sayılan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri
yönünden, kanun koyucu “sahte belge düzenleyenler ve kullananlar” ibaresini kullanarak fâil
odaklı olarak bu fiillere yaklaşmış, devamında sahte belge kavramını tanımlamıştır.
Sahte belge düzenleme fiilinin fâili, sahte belgeleri düzenleyen kimselerdir. Sahte belge
düzenleme fiili; vergi mükellefi, vergi sorumlusu352, kanûni temsilciler, (vergi yükümlüsü,
vergi sorumlusu veya kanûni temsilci sıfatını haiz olmayan) diğer kişiler işleyebilir353. Sahte
belge düzenleme fiili ile işlenen kaçakçılık suçu bir iradeye dayanan suç olduğu için, suçu
işleyen kişinin bilerek işleyip işlemediğine bakılmaksızın, suçun bilerek işlendiği kabul edilir.
Burada fâil belgeyi düzenlemiş ve sonuçlarını göze alarak hukuka aykırı bir fiil
gerçekleştirmiştir. Bu fiilin sonucunda belgeyi düzenleyen fâilin gelir elde etme, vergi kaçırma
gibi haksız bir çıkar sağlamış veya sağlayacak olmasına ayrıca gerek bulunmamaktadır. Sahte
belge düzenleme fiilinde cezalandırılan eylem kamunun zarara uğratılmasıdır, vergi kaybının
oluşup oluşmadığının herhangi bir önemi yoktur354. VUK’a göre belgenin gerçeğe aykırı bir

DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., s.432.
Şafak Ertan ÇOMAKLI, Türk Vergi Hukukunda Fâil Kavramı, Savaş Yayınevi, Ankara 2008, s.75-77.
350
“Suçun fâili olmak bakımından, erkek, kadın ve çocuk arasında bir fark bulunmamaktadır. Bunlar kanun önünde eşittirler (Anayasa Madde
10, TCK. Madde 3).
351
ÇOMAKLI, a.g.e., s.83.
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VUK’un 8.maddesi “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir…Vergi sorumlusu,
verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. VUK Madde 9/1: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için
kanunî ehliyet şart değildir.”
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OK-GÜNDEL, a.g.e., s.302.)
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Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin, 25.09.2006 tarih E.2005/3238,K.2006/7513 Sayılı Kararı, (OK-GÜNDEL, a.g.e., s.285-286.)
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şekilde belge düzenlenmiş olması, suçu oluşturan ayrı ve bağımsız seçimlik bir harekettir. Sahte
belge düzenleme suçu, gerçeğe aykırı biçimde sahte belge düzenlenmesiyle gerçekleşmiş ve
tamamlanmış olmaktadır. Sahte olarak düzenlenmiş bir belgenin, sahte belgeyi düzenleyen kişi
dışında başka bir kimse tarafından kullanılması durumunda, “düzenleyici” ve “kullanıcı” iki
taraf bulunur ve iki tarafın defter ve belgeleri karşılıklı incelenerek suç ve cezaları birbirinden
bağımsız ve ayrı ayrı tespit edilir355. Sahte belgeyi “düzenleyen” ve düzenlediği bu sahte
belgeyi bizzat kendisi “kullanan” mükellef ise sahte belge kullanma suçu değil, sahte belge
düzenleme suçu işlemiş olacaktır356.
Sahte belge kullanma fiilinde “kullanma” ancak vergi mükellefi, vergi sorumlusu veya kanûni
temsilci, muhasebe elemanı ve çalışan diğer personel tarafından gerçekleştirilebileceğinden, bu
fiilin herkes tarafından işlenmesi mümkün değildir. Bu fiil ile işlenen kaçakçılık suçunun fâili
sahte belgeleri kullanan vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da kanûni temsilci, muhasebe
elemanı ve diğer personeldir.

9.2.1.1.1. Gerçek Kişiler
Gerçek kişilerin yükümlü kabul edildikleri vergiler için vergi idaresi tarafından yüklenen
ödevler (işe başlamayı bildirme, defter tutma, fatura düzenleme, beyanname verme, iş ve unvan
değişikliğini bildirme vb.) uymak zorunda oldukları ödevlerdir. Vergi mükellefleri sahte belge
düzenleyerek veya kullanarak çeşitli ihlâllerde bulunmuş iseler, cezanın muhatabı
olmaktadırlar357.
VUK’un 8. maddesinde yer alan hükme göre vergi kanunlarıyla kabul edilen haller dışında
mükellefiyete veya vergi sorumluluğu ile ilgili özel sözleşmeler vergi dairelerini
bağlamamaktadır. Bu madde hükmüne göre vergi mükellefinin vergiyle ilgili işleri veya
ödevleri konusunda temsilci (vekil) ataması vergi idaresini bağlamaz. Ancak, tebligatların
vekillere yapılması, uzlaşma görüşmelerinde vekilin mükellefi temsil etmesi ve mahkemelerde
baroya kayıtlı avukatın mükellefi temsil etmesi konusunda izin verilmiştir.
Vergiyi doğuran olayın tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi, başka bir ifade ile ticari
faaliyetin bir kişi tarafından yürütülmesi halinde vergi suçunun muhatabı ilke olarak bu ticari
faaliyeti sürdüren kişidir. Ancak birçok işletmeci işlerinin yoğun olması, iş seyahati veya kişisel
nedenlerle her zaman kendisi olamamaktadır. İş sahibinin bizzat işinin başında olamadığı
durumlarda, işleri vekil, müdür gibi kişilere yetki vererek vekili veya müdürü aracılığıyla
ŞENYÜZ, a.g.e., s.432.
ERMAN, Vergi Suçları, s.55.
357
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yürütüyor ise, vekil veya müdür tarafından yerine getirilen fiiller için sorumluluk vekil veya
müdüre aittir. Kanuna aykırı ihlâllerden dolayı vekil veya müdür sorumlu olacaktır. Vekil veya
müdür olarak görevlendirilen bir kişinin sorumlu olabilmesi için, vekâletin noterden
düzenlenen özel vekâletname olması ve vekâletnamenin suça konu faaliyetleri kapsayacak
nitelikleri taşıması gerekir. Örneğin suçun konusu sahte belge kullanmak ise, vekâletname de
vekilin, işyerine ait her işi yapma, fatura, irsaliye düzenleme, kabul etme gibi yetkileri
bulunmalıdır358. Eğer suç fiili işletme sahibinin bilgisi ile oluşmuş ise, suç birden fazla kişi
tarafından işlenmiş olacağı için iştirak hükümlerine göre işlem yapılması gerekir. İşin idaresi
vekile bırakılmış, vergi kanunlarından doğan yükümlülükler devredilmemiş ise, mükellefin
sorumluluğu devam etmekte olup vekil çalışanı konumundadır ve çalışan, emir ve tâlîmat
dışında kendiliğinden işlediği suç sayılan fiillerinden sorumludur. Mükellefin bu sorumluluğa
ortak olabilmesi için fiiller bilgi ve kastı dâhilinde işlenmiş olmalıdır.
Ülke dışında bulunan, hasta olması veya askerlik görevini yapması nedeniyle işinin başında
bulunamayan işletme sahibi, vergi borçlusudur. Ancak tâlîmat vererek suçun işlenmesine
katıldığı ispatlanamaz ise, vergi sorumlusu olması nedeniyle yokluğunda ve kendisinden habersiz olarak ticari işletmede işlenen suçlardan dolayı cezalandırılamazlar359. Tüzel kişiliği
bulunmayan kuruluşlarda ise, olaydan önce, vekâletname ile yönetimi yüklenen, suçun
ayrıntılarını bilen ve suçun oluşmasında rolü olan temsilcilerin cezalandırılmaları
gerekmektedir. Yargıtay kararlarına göre360 vergiyle ilgili işler veya ödevlerini konu alan
vekâletnamenin; noter ya da muadili kuruluşlarca düzenlenmiş olması, vekâletname içeriğinden
işyerinin yönetim ve temsili konusunda açık ve seçik olarak verildiğinin anlaşılması,
vekâletname düzenlenme tarihinin suç tarihinden önceki tarihlere tekabül etmesi
gerekmektedir. Farklı zamanlarda işyerinin yönetimi vekâletname ile farklı kişilere bırakılmış
ise, her vekil cezaî yönden kendi dönemindeki eylem ve işlemlerden dolayı sorumlu olacaktır.
Mükellefiyetin sona ermesinden sonra devam eden yükümlülüklerden ise vekil sorumlu
değildir.
Bir işletmede mükellefin yanında çalıştırdığı usta, kalfa, kasiyer vb. gibi ünvanlara sahip veya
vasıfsız olarak çalışan elemanlar mükellefin bilgisi dışında sahte fatura düzenledikleri takdirde,
mükellef kasıt içinde bulunmadığı için cezalandırılmayacaktır. Cezalandırılacak kişi mükellefin
yanında çalışan ve sahte belgeyi düzenleyen kişi olacaktır361. Mükellef veya temsilcinin bilgisi
ve kastı dışında işyerinde çalışan herhangi biri hukuka aykırı fiili işlerse, eylemi ile suçu
ŞENYÜZ, a.g.e., s.238.
YİĞİT, a.g.e., s.78.
Yargıtay 7.Ceza Dairesi’nin 12.04.2006 Tarih, E.2005/7663, K.2006/3781 Sayılı Kararı,
(http://www.legalbank.net/kavramara.aspx?a=SAHTE%20EVRAK%20KULLANMA&s=1#a2.05.05.2011)
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gerçekleştiren işyerinde çalışan kişi cezalandırılacaktır. Çalışanın yaşının küçük olması
durumunda ceza verilemeyeceği gibi, cezasında indirim yapılabilir. TCK’da yer alan “Ceza
sorumluluğunun Şahsîliği Prensibi” cezanın suçu işlemiş olan fâile verilmesi gerektiğini ifade
etmektedir362.
VUK’un 9. ve 10. maddelerine göre kanûni ehliyete sahip olmayanların vergi mükellefi veya
sorumlusu olabileceği, küçük ve kısıtlıların vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen
ödevlerin kanûni temsilcileri tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır363. Yine
VUK’un 332. maddesinde "Velayet 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 hâllerde cezanın muhatabı veli,
vasi veya kayyımdır." hükmü ile küçüklerin ve kısıtlıların değil onların kanûni temsilcilerinin
cezaya muhatap ve sorumlu olacakları belirtilmiştir364. Velayet veya vesayet altında bulunan
veyahut işlerinin idaresi kayyıma devredilmiş olanlardan herhangi biri vergi mükellefi ise,
bunlara ait vergisel ödevlerin yerine getirilmesi için vergi kanunlarına aykırı hareketlerden
dolayı cezanın muhatabı veli, vasi veya kayyım olacaktır365. Ancak suç fiilleri küçük veya
kısıtlılık altındaki bu kişiler tarafından işlenmişse ceza muhatabı olarak sadece bunların
cezalandırılması gerekir. Çünkü suçu işleme kastı bulunan bu kısıtlı kişiler, cezaların şahsîliği
prensibine göre cezalandırılırlar366.
VUK’un 12. madde hükmüne göre; "ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş
kanûni ve mansup mirasçılarına geçer." Mirası reddetmeyen mirasçıların sorumluluğu vergi aslı
ve usûle ait ödevlerle ilgilidir. Suç ve cezaların şahsîliği ilkesi uyarınca mirasçılar, murisin
sağlığında işlediği fiillerden dolayı cezaî yönden sorumlu değildirler367. Murisin, ancak
sağlığında işlemesi mümkün bu fiilleri mirasçı işleyemez. Örneğin mirasçı murisin sağlığında
işlediği sahte belge kullanma fiillerinden sorumlu olamaz. Ancak mirasçılar tarafından
işlenebilecek fiiller; defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek veya yok etmek, belge
suretlerinde sahtecilik yapmak, sahte veya yanıltıcı olduklarını bildiği belgeleri kullanmaktır.
Bu fiilleri işleyen mirasçılar cezaî yönden sorumludurlar368.
Gerçek kişiler faaliyetlerini tek kişi işletmesi şeklinde yürütebilecekleri gibi birden fazla kişinin
oluşturduğu, tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla da yürütebilirler. Hukuk
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.680-681.
PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.178.
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sistemimizde yer alan adi şirket bu tür şirketlerden olup, birden fazla şahsın ortak iradesiyle
Borçlar Kanunu’na göre her hangi bir şekil şartına tabi olmaksızın kurulabilmektedir. Esas
olarak adi ortaklıklarda her ortağın şirketi temsil yetkisi vardır. Şirketin temsil yetkisinin,
ortaklardan birine veya bir kaçına bırakılması mümkün bulunmakta olup işlenen vergi suçlarında
kimin cezalandırılacağını ortaya koyabilmek için, hukuksal temsilin varlığı yanında eylemi ile o
fiili gerçekleştiren kişinin tespiti de gerekir369. Cezaî sorumluluğun belirlenmesi için, adi ortaklığın
yönetiminde sanıklar arasında işbölümü olup olmadığının, suçun oluşumundaki rol ve temsil
yetkisinin paylaşılmasındaki ağırlık ve sınırların araştırılarak sonucuna göre sanıkların hukuki
durumu tayin ve tespit edilmelidir370. Adi şirket ortaklarının ortaklığın tüm işlerinden birlikte
sorumlu olduklarının tespit edilmesi durumunda, ortaklar suçu eylem ve fikir birliği içinde
birlikte işlemiş olduğu için, her bir ortağın ayrı ayrı ceza sorumluluğunun bulunduğunu kabul
edilecektir. Eğer adi ortaklıkta işlerin yönetimi bir vekile bırakılmış ise, cezaî sorumluluk vekile
ait olacaktır.
VUK’un vergi ziyaında idârî para cezasının uygulanmasını gerektiren aykırılık tipini
düzenleyen 344. maddesinde aykırılığın asli maddi fâilinin yükümlü veya sorumlu olacağının
belirtilmiş olmasına karşılık, ”vergi kaçakçılığı suçlarını” düzenleyen 359. maddesinin kaleme
alınış şeklinden suçun asli maddi fâilinin başta yükümlü, sorumlu, mali müşavir ya da üçüncü
kişiler olmak üzere herkes olabileceği anlaşılmaktadır371. Fâilin tespit edilmesinde öncelikle
VUK’un konu ile ilgili düzenlemelerine bakılır. Şâyet VUK’ta bir düzenleme mevcut değil ise,
ceza hukukunun genel prensiplerine göre suç fâili veya fâilleri tespit edilir. Ceza Hukuku’nda
herkesin kendi eyleminden sorumlu olması genel bir prensip olduğuna göre, yükümlü veya
sorumluların iştirakleri olmadıkça, kendilerine ait defter ve belgeler üzerinde başkalarınca
yapılan hileli eylemler dolayısıyla cezaî sorumlulukları da olmayacaktır.

9.2.1.1.2. Tüzel Kişiler
VUK’un 333. maddesinin üçüncü fıkrasında “tüzel kişilerin hürriyeti bağlayıcı cezalardan
sorumluluğu” konusunda özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. VUK’un “Tüzel Kişilerin
Sorumluluğu” başlıklı 333. maddesinin üçüncü fıkrasında tüzel kişilerin hapis cezasından
sorumluluğu “Bu Kanunun 359. maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359
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ve 360. maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.” şeklinde
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre vergi kabahatleri yönünden tüzel kişiler, vergi suçları
yönünden ise fâil esas alınmıştır372. Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanunlarına aykırı
hareketlerden doğan vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir.
Tüzel kişi mükelleflerin suç işlemeleri halinde, hapis cezasını gerektiren eylemler nedeniyle,
hapis cezası yaptırımının soyut varlık olan tüzel kişiliğe uygulanması mümkün olmadığı için
yargılanamaz. Tüzel kişinin vergi suçunu eylemli olarak işlemiş bulunan temsilcileri yargılanır.
Bunun nedeni suçun oluşumunu gerçekleştiren kişinin suçun ayrıntılarını bilerek gerçekleştiren
temsilci olmasında yatmaktadır. Suç konusu fiille hiç bir ilgisi olmadığı açık bulunan birinin sırf
temsil yetkisine sahip olması nedeniyle cezalandırılması düşünülemez. Aksine davranış cezaların
şahsîliği ilkesine aykırılık oluşturur. Diğer taraftan bir kişi temsil yetkisi olmaksızın suç fiillerini
işlemişse cezalandırılacağına şüphe yoktur. Tüzel kişilerin birden fazla kanûni temsilcisinin
bulunması, suçun, eylem ve fikir birliği içinde işlenmediğinin anlaşılması halinde sorumluluk
cezanın şahsîliği ilkesine bağlı olarak temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate
alınarak fiilin ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rolü olan temsilciye ait olacaktır. Temel kural
budur. Tüzel kişilerin kendilerinin cezalandırılması değil, bunları temsil eden gerçek kişilerin
cezalandırılması asıldır373. Bu amaçla ilk yapılacak şey tüzel kişiliği kimin veya kimlerin temsil
ettiğinin tespiti, daha sonra bunların suç fiili ile ilgisi, suçun meydana gelmesindeki rolü, etkisi,
ağırlığı, suç ile suçlu arasındaki illiyet bağının kurulmasıdır. Bu ilişkiler kurulamadığı sürece
cezalandırma yoluna gidilemez.
Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Esas sözleşmede yönetim ve
temsil işlerinin idare meclisi üyeleri arasında taksim edilip edilmeyeceği ve taksim edilecekse
bunun nasıl yapılacağı tespit olunur. Yönetim kurulu en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi
verilir. Esas sözleşme ile temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsi veya bazılarını yönetim
kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi bulunmayan bir müdüre bırakabilmek için genel
kurula veya yönetim kuruluna yetki verilebilir. Anonim şirketlerde genel kural

"birlikte

temsil(çift imza) kuralı” olup, temsilde çift imza kuralı geçerlidir. Birlikte temsil(çift imza)
kuralına göre; yönetim kurulu tek kişilik değil ise, ana sözleşmede aksi öngörülmedikçe temsil
yetkisi olanlardan ikisinin imzasının olması yeterli olup, tüm temsilcilerin imzası

Kabahatler Kanunu’nda tüzel kişilerde, ceza sorumluğu özel olarak düzenlenmiştir. KK’nın 8. maddesine göre, yönetim kurulu üyeliği veya
temsilcilik görevi yapan veya yönetim kurulu üyesi veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin
bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım tatbik olunabilir. Temsilci sıfatıyla hareket
eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahat nedeniyle, işveren hakkında idarî yaptırım
uygulanabilir.
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gerekmemektedir374. Ancak esas sözleşmede ferdi temsil öngörülebileceği gibi çift imza yerine
üç veya daha fazla imza da şart koşulabilir. Anonim şirketi, yönetim kurulu idare ederken harice
karşı temsili imzaya yetkili olanlar açığa vururlar. Şirketin dışa karşı iradesini ortaya koyan
temsilciler ticaret unvanı ile birlikte imzalarını notere tasdik ettirdikten sonra bağlı bulundukları
sicil memurluğuna teslim ederler. Anonim şirketlerde, şirket ana sözleşmesine göre idare ve
temsil işleri yönetim kurulu üyeleri arasında paylaştırılabileceği gibi, yönetim kurulu
üyelerinden birine veya yönetim kurulu üyesi olmayan bir müdüre, ticari vekile veya ticari
mümessile bırakmak, çok değişik şekillerde kanûni temsilci oluşturmak mümkün
bulunmaktadır.
Kanûni temsilciler arasında görev dağılımı yapılmış ise, suçun konusunu oluşturan olay hangi
temsilci/temsilcilerin görev alanına giriyorsa, cezanın muhatabı da o kişi/kişiler olacaktır.
Cezalandırmada asıl sorumlu fiilin ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rolü bulunan temsilci veya
temsilcilerdir375. Temsilcilerin istek ve iradeleri dışında hareket ederek suç işleyen işyeri
çalışanları ile hesap ve işlemlerini düzenleyen muhasebecilerin suç teşkil eden fiillerinin cezaî
sorumluluğu şirketlerin kanûni temsilcilerine değil, işyeri çalışanına veya muhasebeciye ait
olacaktır. Fiilin işlenmesine katılmayan temsilcilerin cezaya muhatap tutulmaları mümkün
değildir. Ceza yaptırımı cezaların şahsîliği ilkesine göre fiili işleyene uygulanmaktadır. Örnek
verecek olursak ülke düzeyinde örgütlenen ve genel müdürlüğü (merkezi) İstanbul’da bulunan
bir bankanın Antalya şubesinde düzenlenen bir sahte dekont nedeniyle genel müdürü, yönetim
kurulu veya başkanı için hürriyeti bağlayıcı ceza talebiyle suç duyurusunda bulunulabilmesi
için, bu fiilin işlenmesine bu kişilerin iştirak ettiklerinin ispatlanması gerekir. Aksi takdirde adı
geçen şubede sahte belgeyi düzenleyen kişinin tespit edilmesi gerekir.
Limitet şirketlerde şirketi temsil yetkisi TTK’nın 623. maddesine göre belirlenir. Buna göre
şirketin yönetimi ve temsilinin şirket sözleşmesi ile düzenlenmesi gerekmekte olup, anonim
ortaklıkta olduğu gibi seçilmiş yönetim ilkesi kabul edilmiştir. Şirketin yönetim ve temsili şirket
sözleşmesiyle müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veyahutta tüm ortaklara yada
üçüncü kişilere verilebilir376. Müdür, şirketi yönetir ve dışa karşı temsil eder. Bu hâllerde, cezaî
sorumluluk “fiili işleyen temsilci”ye ait olacaktır377. Görev bölümü yapılmaksızın şirket,
müştereken ve münferiden birden fazla kişiyi temsile yetkili kılmış ise suç “tüm temsilciler için”
işlenmiş sayılacaktır378.
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Kolektif şirket iki veya daha fazla gerçek kişi tarafından bir ticari işletmeyi ortak ticaret unvanı
altında işletmek için bir sözleşme ile kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortakların tümünün
sorumluluğunun sınırsız ve zincirleme olduğu, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı tüzel
kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir. Şirketin temsili ana sözleşme ile veya ana sözleşmeye aykırı
olmamak şartıyla ortakların çoğunluğu tarafından verilecek bir kararla ortakların biri veya bir
kaçına bırakılabilir. Hatta aynı koşullarda ortak olmayan bir kişiye de bırakılabilir379. Kolektif
şirketlerde temsile yetkili olanların tescil ve ilanı zorunlu olup, temsile yetkili olanların birden
fazla kişiden oluşması durumunda temsil yetkisinin kim veya kimlere ait olduğu belirlenmeli ve
temsildeki ağırlık, sınır ve bölüşüm belirlenerek, suç ve suçlu arasındaki illiyet bağı bulunup
bulunmadığı araştırılmalıdır. Kolektif şirketler ve adi ortaklıklar, vergi mevzuatı açısından
ortaklarının ayrı ayrı vergi mükellefi olduğu dolayısıyla kazançlarının vergilendirilmesinde her
bir ortağın kendi payları oranında muhatap alındıkları ortaklıklar olduğu için, ceza
uygulamasında ortaklar birer gerçek kişi olarak kendi payları oranında sorumlu olacaklardır380.
Ziyaa uğratılan vergi için uygulanacak ceza kolektif şirket tüzel kişiliği adına kesilir. Cezanın
hesabında her ortağa isabet eden matrah ve vergi farkı ayrı ayrı dikkate alınır 381. Ortaklık
şeklinde bir faaliyet içinde bulunurken gösterdikleri ticari faaliyetleri sırasında yasalara aykırı
hareketlerinde ortaklığı temsil yetkisi bulunanların, hukuka aykırı fiil işlendiğinde
sorumluluğunun da temsilcilere yüklenmesi gerekmektedir. Kolektif şirketlerde sözleşmeye
konulacak bir madde ile veya sonradan, ortakların çoğunluğunun alacağı bir karar ile şirketin
yönetim ve temsil yetkisi bir ortak veya başka bir kişiye devredilir ise, cezaî sorumluluk bu
kişiye ait olacaktır.
Komandit Şirketlerde, TTK’nın 309. maddesine göre şirketi temsile komandite ortaklar
yetkilidir382. Bunlarda temsil yetkisinin kimde nasıl bulunduğunun ticaret siciline tescil ve ilanı
zorunludur383. Kanûni temsilcilerin vergi sorumluluğunu düzenleyen VUK’un 10. maddesi
hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanacaktır.
Kurumların tasfiyesinin başlaması ile kanûni temsilcilerin görevi sona ermekte olup kanûni
temsilcilerin sorumluluğu tasfiye öncesi dönem ile ilgilidir.

Tasfiye dönemi içerisinde

(tasfiyenin başlamasından bitimine kadar olan dönem) sorumluluk tasfiye memuruna ait
olacaktır. Tasfiye memurlarının seçimi, atanması ile ilgili düzenlemeler TTK’da mevcuttur384.
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VUK’a göre tasfiyeye giren kurumlarda, kanûni temsilci sıfatıyla tasfiye memurları, vergileme
ile ilgili görevlerin yerine getirilmemesinden kasıt ve ihmâl unsurları da dikkate alınarak
sorumlu tutulurlar385.

9.2.1.2. Mağdur
Arapça asıllı bir kelime olan “mağdur”, “haksızlığa uğramış kimse” olarak tarif edilmektedir386.
Doktrinde haksızlığa uğrayan ve aynı zamanda suçtan zarar gören şeklinde de
kullanılmaktadır387. Ceza hukuku bakımından mağdur denildiğinde kanunda tanımlanan eylem
ile korunan hukuki menfaatin sahibi kişi veya kişiler anlaşılmaktadır 388. Hukuka aykırı eylem
ile kendisine karşı suç işlenen kişi şeklinde de ifade edilen ve suçun pasif süjesi olarak kabul
edilen mağdur kavramı, suçun maddi unsurlarına ait bir kavram olup, suçun maddi konusundan
farklıdır389.
Doktrinde suçun işlenmesiyle beraber toplum düzeninin bozulmuş olduğu ve söz konusu düzeni
eski haline getirme yükümlülüğünün devlete ait olduğu noktasından hareket eden, her suçun
asli ve zorunlu mağdurunun devlet sayılacağı, ancak başka kişilerin de devletin yanında mağdur
kabul edilebileceğine yönelik görüşler ileri sürülmektedir390. Bir başka açıdan mağduru belirli
bir kimse olmayan ve mağdursuz suç olarak nitelenen suçlarda, aslında toplumu oluşturan
herkes mağdur kabul edilmektedir. Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen
kaçakçılık suçları işlendiğinde, kamusal düzenin bir bölümünü oluşturan vergisel idârî düzen
bozulmakta olduğundan ve bu düzenin sağlanmasının yetkisi de devlette olduğundan zarar
gören ve mağdur devlettir391.

9.3. SUÇUN KONUSU
Vergi kaçakçılığı suçunun genel amacı birinci bölümünde ayrıntılı açıklandığı üzere kamu
düzenini korumaktır392. Ayrıca vergi kaçakçılığı suçlarında devlet suçtan doğrudan zarar
gördüğü içi bu suçların özel amacının devletin vergilendirme yetkisinin ve vergi gelirlerinin
korunması olduğu ifade edilmektedir393. Vergi ile ilgili defter, kayıt ve belgeler ile bunların
kullanılma ve düzenlenme şartları ve diğer usûl hükümleri VUK’ta yer almaktadır 394. Suçun
385
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konusu oluşturan defter, kayıt ve belgeler sadece VUK’ta yer alanlar düzenlemeler ile sınırlı
olmayıp, diğer vergi kanunlarında yer alan düzenlemeleri de kapsamaktadır. VUK’un 359.
maddesinin (b) bendinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen
vergi kaçakçılığı suçunun maddi konusunu vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve
saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, belge ve kayıtlar oluşturmaktadır.395. Ayrıca sahte
belge düzenleme fiili ile sahte belge kullanma fiillerinde konu düzenlenen ve kullanılan
belgelerdir.
VUK’un 359 (b. maddesinde “…düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar” ibaresinin
beraber yer alması sahte belge düzenleyenler ile sahte belge kullananlar yönünden aynı sürede
hapis cezası ile cezalandırılacakları anlaşılmaktadır. Sahte belge düzenlemek ve kullanmak biri
diğerine bağlı suçlardır. Sahte belge düzenlenmesi ile bu belgeleri kullananların vergi
kaçırmasına neden olunmakta ve sahte belgeden bu belgeleri düzenleyenlerden daha fazla
kullananlar çıkar sağlamaktadır. Sahte belge düzenleyenler belli bir oranda komisyon
alırlarken, kullananlar daha büyük miktarlarda vergi kaçırmaktadırlar396. Ancak sahte belge
düzenleme fiili bilerek işlenmesi ve sahte belge ile ilgili diğer suçların kaynağı olması nedeniyle
kullanmaya göre daha ağır bir suçtur. Sahte belge düzenleme ve kullanma davranışları ile ilgili
suç teşkil eden fiiller öncelikle kamu güvenini tehlikeye sokacaktır. Devletin ve kişilerin
belgelerin gerçek olması konusunda güveninin korunması özellikle bu suçların önlenmesi
açısından son derece önemlidir. Çünkü devletin ve kişilerin vergisel belgelere duyduğu güven,
esas olarak belgelendirilen alış-veriş ve bu alış-verişi yapanlara duyduğu güveni
yansıtmaktadır397. Kamu güvenin sarsılmaya başlaması durumunda bireylerin kendi aralarında
ve devletle kurdukları ilişkiler sağlıklı bir şekilde yürümeyebilecektir. Yapılan her ekonomik
işlem sonucunda, aldığı faturanın, diğer belgelerin, çek ve senetlerin gerçek olup olmadığını
test etmek zorunda kalan birey için kamu güveni yara alacağı gibi, bu ilişkinin diğer tarafında
yer alanlar içinde kamu güvenin sarsılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında çalışmanın konusunu
oluşturan VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık
suçlarının, TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçlarında olduğu gibi kamu güvenine karşı
işlenmiş suçlar arasında kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü vergi kaçakçılığı suçunun maddi
konusunu oluşturan defter, kayıt ve belgelerin doğru olduğu toplum ve devlet tarafından kabul
edilmiştir.
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9.3.1. Kanûni Defterler ve Kayıt Düzeni
Kamu maliyesi açısından ekonomik işlem ve eylemlerin kayıt altına alınmasının asıl amacı adil
ve denetlenebilen bir vergi sisteminin kurulmasıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için devlet vergi
toplamak istediği faaliyet ve işlemlerle ilgili vergiyi doğuran olayları, vergi yasalarında
tanımlamakta ve belgelendirilmesini istemektedir. Hiç vergi almasa bile, devletin kamu
düzeninin sağlanması açısından kişilerin ve işletmelerin ekonomik güç ve eylemlerini
denetleyebilmesi için her türlü ekonomik eylemin belgeye bağlanması gerekmektedir398. Belge
düzeni ile ilgili yasal düzenlemelerin işletilmesinde ve belge çeşitlerinin geliştirilmesinde
ülkeler arasında zaman içerisinde ortak yaklaşımlar gelişmiştir399. Belge ve kayıt düzeninin
ulusal veya küresel düzeyde iyi işlememesi ekonomik, hukuki ve mali açıdan çeşitli sorunları
da beraberinde getirmekte olup, sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması ise bu sorunların en
önemlilerinden biridir.
Türk vergi sisteminde faturaların kaydedildiği defterlere ilişkin düzenlemeler VUK’un
mükellefin ödevleri başlığını taşıyan ikinci kitabının ikinci kısmında yer almaktadır ve
mükellefler tutmuş oldukları yasal defterlerde yaptıkları tüm işlemleri açık bir şekilde
kaydetmek zorundadırlar. VUK’ta ismen belirtilen ve tutulmasına ilişkin şekil ve esaslar
açıklanmış bulunan defterlerin tutulması mecburidir. Vergi Kanunlarında sayılmayan bir
defterin tutulması mükelleflerden istenmez ya da böyle bir defteri tutmamış olması dolayısıyla
mükellef hakkında işlem yapılamaz. Ancak mükelleflerin tutmuş oldukları yasal defterlerin,
yaptıkları bütün işlemleri açık bir şekilde göstermesi gerekir. Vergi Hukuku kamu yararı ile
şahsî menfaatlerin çatışmalarından doğan uyuşmazlıkların düzenlendiği bir alan olduğu için,
tutulması zorunlu kılınan defterlerin mükellefle ilişkide bulunan üçüncü kişiler lehine bir delil
olarak kabul edilmesi veya bu yönde düzenlemeler getirilmesi mümkün değildir. VUK’un
171/5. maddesinde ise; mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi
karşısındaki durumlarını(emanet mahiyetindeki değerler dâhil)kontrol etmek ve incelemek
defter tutmanın amaçları arasında sayılmaktadır. Bir mükellefin tutmuş bulunduğu defterler,
mükellefin ilişkide bulunduğu üçüncü şahıslar aleyhine delil olarak kullanılabilmektedir.
Defterlerin üçüncü şahıslar aleyhine delil olarak kullanılmasından yararlanan taraf, başka bir
mükellef değil, kamu yararının korunması adına devlettir. Vergi hukukunda, defterlerin
mükelleflerin ticari alacaklarıyla ilgili sahipleri lehine delil olarak kullanılmasına ilişkin
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır400.

Mükelleflerin tutmuş oldukları defterlerin
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kendileri lehine delil olabilmeleri için, defterlerin kanunla belli edilmiş bulunan şekil ve
usûllere göre tutulmuş olması, yasal deyimiyle “ihticaca salih bulunması” gerekmektedir. Vergi
hukuku açısından defterlerin ihticaca salih olmaması sahipleri lehine delil olma özelliklerini
ortadan kaldırır.

9.3.2. Muhafaza ve İbraz Yükümlüğü
Defter tutmak mecburiyetinde olanlar için, VUK’ta tutulması zorunlu defterlerin ve
kullanılması gereken belgelerin muhafaza süresi tarh zamanaşımına bağlanarak 5 yıl olarak
belirlenmiştir. Yasal defter ve belgelerin ait oldukları yılı izleyen takvim yılının başından
başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza edilmesi gerekmektedir401. Defter tutma zorunluluğu
olmayanların muhafaza yükümlülüğü, VUK’un 254. maddesinde düzenlenmiş ve bunların
faaliyetleriyle ilgili belgelerin muhafaza süresi ilgili bulundukları yıldan itibaren 5 yıl olarak
kabul edilmiştir. Mükelleflerin defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünün yasal çerçevesi
VUK’un 256. maddesinde402 belirlenmiş ve bu maddede defter ve belgelerin yetkili makam ve
memurların istemi üzerine ibraz ve inceleme için “arz edilmek zorunda oldukları”
belirtilmektedir403. VUK’ta defter ve belgelerin ibraz edileceği makamlardan biri olan takdir
komisyonları aynı kanunun 30/9. maddesinde, vergi beyannamelerini yasal veya ek süreler
içerisinde vermekle birlikte, beyannamede vergi matrahına ait bilgileri göstermemiş olan
mükelleflere, takdir komisyonu tarafından, 15 günden az olmamak üzere bir süre verilerek vergi
matrahına ait bilgileri vermeye ve yasal defterlerini ibraz etmeye davet edileceği, davet üzerine
mükellefin istenilen defter ve belgeleri ibraz etmesi ve defter ve belgelerin ihticaca salih
bulunması koşuluyla, mükellefe takdir olunacak matrahın, defter ve belge kayıtlarına göre tespit
olunacak miktardan fazla olamayacağı düzenlemeleri yer almaktadır.
VUK’un 359. maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri de dahil
işlenen kaçakçılık fiillerinin soruşturulmasında, TCK’ya göre 8 yıllık zamanaşımı süresi
geçerlidir404. Ancak VUK’a göre kaçakçılık sayılan fiillerin soruşturulmasında ihtiyaç bulunan
vergi kanunlarınca tutulması ve ibrazı zorunlu olan defter ve belgelerin ibraz ve saklanma süresi
5 yıl olduğu için, TCK’ya uyum sağlamak amacıyla kaçakçılık suçunda zamanaşımı süresinin
8 yıl olarak yeniden düzenlenmesi için VUK’un 253. Ve 254. maddelerinde aşağıdaki
değişikliklerin yapılması uygun olacaktır:
Tezcan ATAY, “Mükellefler Tarafından Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi ve Özellik Gösteren Durumlar 1”, Yaklaşım,
Sayı 99, Mart 2001, s.147.)
402
(www.gib.gov.tr,15.1.2009)
403
(GÜNDÜZ-GÜLTAŞ,a.g.e.,s.163.)
404
Zamanaşımı konusu çalışmanın dördüncü bölümünde “Cezayı Sona Erdiren Veya Azaltan Haller” başlığı altında incelenmiştir.
401
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“Defter ve belgeleri muhafaza
Madde 253 –Bu Kanuna göre defter tutmak zorunluluğunda olanlar, tuttukları defterlerle
üçüncü kısımda yazılı belgeleri, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak
beş yıl, 359. maddede vergi kaçakçılığı olarak sayılan fiiller yönünden ise sekiz yıl süre ile
muhafaza etmeye mecburdurlar.
Defter tutma mecburiyetinde olmıyanların muhafaza ödevi:
Madde 254 – Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olmıyanlar, 232, 234 ve 235
inci maddeler mucibince almaya mecbur oldukları fatura ve gider pusûlası ve müstahsil
makbuzlarını tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından başlıyarak beş yıl,
359. maddede vergi kaçakçılığı olarak sayılan fiiller yönünden ise sekiz yıl süre ile muhafaza
etmeye mecburdurlar.”

9.3.3. Belgeler
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları açısından; en fazla suça
konu olan ve üzerinde durulan belge faturadır. Çalışma konumuzla sınırlı olmak üzere suçun
konusunu oluşturan belgeler, fatura ve diğer belgeler şeklinde tasnif edilerek aşağıda
incelenmiştir.

9.3.3.1. Fatura
Fatura ile ilgili düzenlemeler, Türk hukuk mevzuatında VUK’un 229-232. maddeleri hükümleri
ile Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 21. ve 64. maddeleri hükümlerinde yer almış olmasına
rağmen, faturanın hukuki mahiyetini yeterince açıklamaktan uzaktır405. TTK’da fatura ile ilgili
düzenlemeler, tacir ve ticari işletmesi, VUK’ta ise ticari olsun veya olmasın bütün vergi
ödevlileri dikkate alınarak düzenlenmiştir406. Fatura düzenlenmesinin hukuki sonuçları her iki
kanun açısından farklılık göstermektedir407. TTK’da fatura kavramı tarif edilmemiş, sadece
tacir olmanın hükümleri arasında tacirin fatura düzenleme ile verme mükellefiyetini, faturanın
mündericatının kabulünü ve fatura itirazını düzenleyerek, dolaylı olarak faturanın ispat
kuvvetinden bahsedilmiştir. Buna karşılık, VUK’un 229. madde hükmünde fatura kavramı tarif
edilmiş, diğer hükümlerde de faturanın biçimi, düzeni ve fatura kullanma mecburiyeti, fatura

Hayri DOMANİÇ, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 4.Baskı, İstanbul, 1998, s.4.)
Hamit DÜNDAR, “Fatura ve Özellikleri” Maliye ve Sigorta Yorumları, Sayı 414,15 Nisan 2004, s.210.
407
ÜNAL, a.g.e., s.36.
405
406
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yerine geçen belgeler, fatura ile ilgili müeyyideler düzenlenmiştir408. Fatura VUK’un
vergilendirme amacına uygun olarak, vergiye esas olacak matrahın tespitinde gerekli defter
kayıtlarını tevsike yarayan ve tüm vergi mükelleflerini ilgilendiren bir belge olmasına rağmen,
TTK’ya göre fatura sadece tacirler arasındaki ticari işleriyle ilgili faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi ile ilgili bir belgedir. Fatura; bir taraftan vergi mükelleflerinin kayıtlarının
belgelendirilmesine, başka bir deyişle gelir ve giderlerini ispatlamaya ve böylece vergi
matrahının tespitine, diğer taraftan fatura düzenlemenin sebebi olan akdi ilişkinin icrasının
belgelendirilmesine yarayan bir vesikadır409. Bu nedenle fatura; hem özel hukuk, hem vergi
hukuku hem de muhasebe hukuku bakımından olduğu gibi fiyat kontrolü ve tüketicinin
korunması açısından da önemli bir belgedir. Kara Ticaret Hukuku’nda fatura ile ilgili
hükümlerin uygulanması; her iki tarafın tacir olması ve faturanın verilmesi ve alınmasının
tarafların ticari işletmeleriyle ilgili olması şartına bağlıdır. Deniz Ticaret Hukukunda ve Sigorta
Hukukunda da fatura benzer niteliktedir ve “deniz ticaretine veya sigorta sözleşmesine konu
olan

malı,

miktarını

ve

bedelini

belgelendirmeye

yarayan

bir

vesika”

olarak

nitelendirilmektedir410. Vergi ve Ticaret Hukuku bakımından faturadan söz edilebilmesi için,
taraflar arasında daha evvel satım, hizmet, istisna sözleşmeleri gibi bir hukuki ilişkinin
bulunması gereklidir.
Vergi mevzuatımızda faturaya ilişkin düzenlemelere geniş yer verilmiş olmasına karşılık, 1
Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu’nun "Fatura ve Teyit
Mektubu" başlıklı 21. maddesi mülga 6762 Sayılı TTK’nın aynı başlıklı 23. maddesinin 411
günümüz Türkçe’sine göre düzenlenmesi ile oluşturulmuş ve madde aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir412:
“3. Fatura ve teyit mektubu
MADDE 21- (1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş
veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli
ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.
(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği
hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.
(3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir
teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini

ÖZYER, a.g.e., s.333.
ÖZYER, a.g.e., s.333-334.
410
ÜNAL, a.g.e., s.135.
411
6762 Sayılı mülga TTK’nın 23. madddesi
412
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu 12 Ocak 2011 tarihli TBMM genel kurulunda
kabul edilerek yasalaşmıştır.
408
409
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doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda
bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun
olduğunu kabul etmiş sayılır.”
Gerek mülga, gerekse yeni TTK’da faturanın düzenlenmesi, alınması ve verilmesi ile
ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır413. Bu düzenlemeler değerlendirildiğinde, faturanın
düzenlenmesi veya istenmesinin isteğe bağlı olduğu izlenimi doğmaktadır. TTK’da yer alan
fatura ile ilgili hükümleri fatura düzenleme zorunluluğunun bulunduğu VUK’un fatura ile ilgili
hükümleri ile birlikte değerlendirmek gerekecektir414. Aynı şekilde TTK’nın 21. maddesinde
yer alan “Düzenlenmiş olan bir faturanın bedelinin ödenmiş olup olmadığının faturanın
üzerinde nasıl gösterileceği” ne ilişkin belirsizlik giderilememiştir415. TTK’nın "Fatura ve
Teyid Mektubu" başlıklı 21. maddesine fatura verilmesinin zorunlu olması, faturanın
ödendiğinin fatura üzerinde belirtilmesi ve imzalanması hususlarının eklenmesi gerekmektedir.

9.3.4. Kullanılacak Belgelerin Temini
VUK’un mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı yukarıda açıklanan düzenlenmesi
gereken belgeler ile, bunlara ilave olarak düzenlenmesini uygun gördüğü belgelerin mahiyet,
şekil ve içeriklerini tespit etmeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bedeli karşılığında basıp
dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya yetkilidir. Bakanlık bu
yetkisine dayanarak 02.02.1985 tarih ve 18654 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik
ile çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır416.
Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapan matbaa işletmeleri
anlaşmalı matbaa olarak ifade edilmektedir. Anlaşma ise Bakanlık veya Defterdarlık ile matbaa
işletmeleri arasında yapılmaktadır417. Vergi Dairesi Başkanlıkları kendi il sınırları içinde kalan
matbaa işletmecileri ile anlaşma yapmaya yetkilidirler. Bu anlaşmada, basım ve dağıtımı
yapılacak belgelerin türü, anlaşma dönemi, yatırılacak teminat tutarı, cezaî müeyyideler ile
basım sırasında ve basım sonrası denetim konularına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Anlaşma
yapılacak matbaaların şu özellikleri de taşıması gerekmektedir:

TTK’nın 66/2. maddesi “Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve
kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve telgrafnamelerin kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair
teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları mecburidir.”
(www.turkhukuksitesi.com/makale_706.htm - 63k 24.02.2009)
414
KUMKALE, a.g.e., s.19-20.
415
Ticari hayatımızda bir faturanın ödenmiş olup olmadığının belli edilmesi ile ilgili hükümler Ankara Ticaret Odası tarafından alınan
21.12.1948 tarih ve 6 no’lu teamül kararına dayanmaktadır.
416
M. Serdar ÖZDEMİR, “Anlaşmalı Matbaalara Bastırılmamakla Birlikte, Notere Tasdik de Ettirilmeyen Yasal Belgelerin Vergi Kanunları
Açısından Değerlendirilmesi’’, Maliye Sigorta Yorumları, Sayı 457,15 Ekim 2005, s.92.
417
ÖZYER, a.g.e., s.399.
413
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1-Matbaa işletmecisinin gerçek usûlde Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefiyeti
bulunmalı veya matbaa kamu kurumu ve kuruluşlarına ait olmalıdır.
2 -Gerçek kişilerde işletme sahibinin, tüzel kişilerde ise temsilcilerin, vergi suçundan
hapis ve ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyetle hükümlü olmamalıdır.
3 -Matbaa makinelerinin basımı yapılacak belgelere seri ve müteselsil sıra numarası
verebilecek donanıma sahip olmalı ve bu durum belgelendirilmelidir.
Anlaşma yapılacak olan matbaa sahipleri tarafından teminat yatırılması vergisel
nitelikli belge basımının öneminden kaynaklanmaktadır418. VUK hükümlerine göre “Vergi
Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik”in 7.
maddesinde basılacak belgelerin özellikleri ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu yönetmeliğin 10.
maddesinde ise basılacak belgelerin ebatları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Matbaa işletmecileri,
mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanırlar, siparişleri on beş gün içinde
basıp teslime hazır hale getirirler. Basılan bu belgeleri mükellef veya vekiline tutanakla teslim
ederler. Şâyet teslime hazır hale getirilen belgelerin mükellefler tarafından teslime hazır hale
getirildiği tarihten itibaren bir ay içinde alınmaması durumunda, anlaşmalı matbaa işletmecisi
tarafından durum ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. Vergi Dairesi Başkanlığı
tarafından da, durum tutanakla tespit edilerek söz konusu belgeler yatay ya da dikey kesilmek
suretiyle kullanılmayacak şekilde iptal ve imha edilir. Anlaşmalı matbaa işletmecileri, belge
bastırmak isteyen mükellefin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının
doğruluğundan sorumludur. Matbaa işletmecisinin istemesi halinde mükellef veya vekili
kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Basılan
belgelerin teslim ve iptaline ilişkin tutanaklar mükelleflerin tarh dosyasına konulur419.
Mükellefler fatura, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, perakende
satış vesikaları, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ve Maliye
Bakanlığı tarafından kullanılması zorunlu kılınan belgelerini noterliklere tasdik ettirerek
tasdikli olarak da kullanılabileceklerdir. Noter bulunmayan yerlerde tasdik işlemini noterlik
görevini ifa edenlere yaptırmaları mümkün bulunmaktadır420.

9.4. SUÇUN ÖNŞARTI
VUK’un “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesi ile tanımlanan “belgelerin asıl
veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri
ÖZDEMİR, a.g.m., s.93.
ÖZYER, a.g.e., s.400.)
420
ÖZYER, a.g.e., s.400.
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kullananlar” tarafından işlenen kaçakçılık suçunun tespit edilmesinde aranan ön şart, suça konu
belgenin vergi kanunlarına göre düzenlenme, saklanma ve ibraz zorunluluğu bulunan
belgelerden olmasıdır. VUK’un 359. maddesinde “vergi kanunu” tabiri kullanılmış olup, tüm
vergi kanunlarına göre düzenlenme, saklanma ve ibraz zorunluluğu bulunan belgeler421, suç
yönünden dikkate alınması gereken belgeler olarak sayılmıştır. VUK hükümleri çerçevesinde
vergi işlemlerinde kullanılmayacak belgelerin sahte olması durumunda, VUK’un 359.
maddesine göre vergi suçu olarak değerlendirilmez422. VUK’un “Gümrük ve Tekel Vergileri”
başlıklı 2. maddesinin “Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu Kanuna tabi
değildir.” hükmüne göre, Gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler konusunda sahte
belge düzenlemek ve kullanmak fiilleri vergi kaçakçılığı suçunu değil, resmi belgede sahtecilik
suçunu oluşturmaktadır423. VUK’a göre düzenlenen belgelerde, vergi yükümlülerinin üçüncü
kişilerle olan işlemlerini kanıtlayabilmeleri için zorunlu bilgilerin yer alması gerekmektedir.
VUK’ta düzenlenen belgelerin, aynı vergilendirme dönemi içinde olmakla birlikte farklı vergi
yükümlüleri adına ve farklı tarihlerde sahte düzenlenmiş ve Maliye Bakanlığı dışında banka,
hazine vb. gibi kurumlara değişik amaçlarla verilmiş olması mümkündür. Bu gibi durumlarda
(vergi ile ilgili işlemlerin dışında) sahte belge düzenlemek ve kullanmak fiilleri belgenin
niteliğine, kullanıldığı yere ve amaca göre vergi suçunu değil, diğer suçları oluşturmaktadır424.

9.5. SUÇUN UNSURLARI
9.5.1. Kanûni Unsur
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri VUK’un 359. maddesinin (b-1) bendinde kaçakçılık
suçu olarak düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçlarını oluşturan bir hareket öncelikle VUK’un 359.
maddesinde yer alan kanûni tanıma uygun olmalıdır. Ceza hukukunda suçun varlığı, o suçlar
ilgili kanunda açık bir şekilde gösterilmiş kanûni tipin varlığına bağlı olup, vergi kaçakçılığı
suçları için de aynı ilke geçerlidir425.

VUK İkinci Kitap “Mükellefin Ödevleri”, Altıncı Kısım “Muhafaza ve İbraz Ödevleri” 253–256. maddeler arasında düzenlenmiştir.
ERMAN, Vergi Suçları, s.53.
Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 16.02.1999 tarih ve 583/488 Sayılı Kararı,
424
Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 21.03.2006 tarih ve E: 2004/5960, K: 2006/2790 Sayılı Kararı,
425
Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul 2012, s.362.
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9.5.2. Suçun Maddi Unsuru

9.5.2.1. Hareket
9.5.2.1.1. Belgelerin Asıl veya Suretlerinin Tamamen veya Kısmen Sahte
Olarak Düzenlenmesi
VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde belgelerin asıl ve suretlerini kısmen ya da tamamen
sahte bir şekilde düzenlemek suç olarak tanımlanmıştır. Burada sahtecilik eyleminin belgede
yer alan bilgilerin bir kısmına veya tamamına ilişkin olarak yapılmasının suçun oluşması
açısından bir önemi yoktur. Suçun oluşumu açısından belgelerin “sahte olarak düzenlenmesi”
yeterlidir, sahte olarak düzenlenmiş olan belgelerin “kullanılması” ve “vergi kaybının doğmuş
olması” şartları aranmaz426. Vergi kanunlarına göre, ancak belgelerle kanıtlanması mümkün
bulunan vergiyi doğuran olayın doğru ve gerçek olması gerekir. Sahte belge düzenleme suçunda
vergiyi doğuran olayın doğru ve gerçek olmaması suçun oluşumu açısından önemlidir427.
Gerçek herhangi bir hukuki durum mevcut bulunmadığı halde, fatura, gider pusulası, serbest
meslek makbuzu, ücret bordrosu gibi belgeler sahte olarak tanzim edilmektedir.
VUK’un 359/b maddesinde sahte belge; “… Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde
bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir.” şeklinde tanımlanmıştır428. VUK 7 Sıra Numaralı
Genel Tebliğinde; “Sahte vesika tabiriyle, vergi muamelelerinde kullanılan ve gerçek bilgiler
yerine hakikate uymayan yanlış bilgileri ihtiva eden vesikalar ifade edilmiş bulunmaktadır.”
şeklinde bir açıklamada bulunulmuş, sahte belgenin “vergi muamelelerinde” kullanılması ve
“hakikate uymayan yanlış bilgiler ihtiva eden” niteliklerine vurgu yapılmıştır. Katma Değer
Vergisi Kanunu 28 Seri Numaralı Genel Tebliğine göre sahte belgeler “…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.429” Bu tanımda ise sahte belgenin “hukuksal açıdan geçerliliği bulunmayan” ve
“gerçek bir ekonomik işlem ve ilişkiye dayanmayan” ve “başka kişiler adına bastırılan belgeler”
olduğu belirtilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu 84 Seri Numaralı Genel Tebliğinde ise
“...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 açıklamada bulunulmuştur430.

Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 25.09.2006 tarih ve E: 2005/3238, K: 2006/7513 Sayılı Kararı,
“Vergi suçunda korunan yarar her zaman hazine menfaati ve bunun üzerinden kamu yararıdır.
Çalışmanın birinci bölümünde sahte belge kavramı incelenmiştir.
429
01.08.1988 tarih ve 19886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
430
23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
426
427
428

225

Sahte belge düzenlenmesi fiili hareketle oluştuğu ve icraya başlamakla suç kendiliğinden
tamamlandığı için genel olarak, ne tam teşebbüs ne de eksik teşebbüsün söz konusu olmayacağı
kabul edilmektedir. VUK’ta suçun bir unsuru olarak sahte olarak düzenlenen belgenin
kullanılması aranmadığından, sahte belgenin düzenlenmesiyle suç tamamlanır. VUK’ta sahte
belge düzenleme suçunun oluşumu bakımından “kullanma” suçun bir unsuru olarak değil, diğer
bir suç kabul edilen fiil olarak düzenlenmiştir. TCK’da ise özel belgede sahtecilik suçu
bakımından “kullanma” suçun unsuru içinde yer aldığı için ve sahte düzenlenen özel belgenin
kullanılmasıyla suç oluştuğundan teşebbüs mümkün değildir431. Suçun oluşumu yönünden
belgelerin tamamının sahte olarak düzenlenmiş olması gerekmemekte olup, kısmen
düzenlenmiş olması da yeterlidir. Örneğin Z Limitet Şirketi’nin düzenlemiş olduğu (300) adet
belgeden (299) adedinin gerçek bir işlemi yansıtan ancak (1) adedinin gerçek bir işleme ilişkin
olmayan bir belge olması suçun oluşumu açısından yeterli olacaktır432.
Gerçek bir mal satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada ayrıca gerçekte yapılmayan bir mal
satışının da gösterilmesi halinde faturanın kısmen sahte olduğu kabul edilmektedir433. Gerçek
işlem veya durum ile gerçek olmayan işlem ve durumun aynı belge içerisinde bulunması kısmi
sahte belge kavramını tanımlamaktadır434. Örneğin, A Limitet Şirketi B Limitet Şirketine 500
adet masa satmış fakat düzenlemiş olduğu faturada nihai tüketicilere daha önceden sattığı fakat
belgesini düzenlemediği 25 adet koltuk takımını da B limitet şirketine düzenlemiş olduğu
faturaya işleyerek kısmi sahtecilik yapmış olmaktadır. Kısmen sahte belge düzenlenmesi
taraflardan sadece biri için gerçek bir durum olmasına karşılık, diğer taraf için gerçek bir
durumun var olmadığı durumlarda ortaya çıkabilmektedir435. Örneğin B Limitet şirketi almış
olduğu 500 adet masa karşılığı A limitet şirketi tarafından düzenlenen gerçek durumu yansıtan
fatura üzerinde değişiklikler yaparak ilave emtia alınmış gibi göstermiş olup, kısmen sahtecilik
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda A limitet şirketinin bilgisi dışında ve faturası üzerinde
değişiklik yapan B Limitet şirketi yetkilileri sorumludur.
Sahte belge kavramı ile yanıltıcı belge kavramının arasında kısmen fark bulunmaktadır.
Yanıltıcı belgede gerçek bir durum ve işlem var olmakla birlikte işlemin kanıtı olan fatura vb.
belge mahiyet ve miktar açısından gerçeğe aykırıdır. Kısmen sahte belgede ise gerçek bir
işlemin yanında gerçek olmayan bir işlem, mahiyet ve miktarı dışında aldatıcı nitelikte gerçeğe
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aykırılık bulunmaktadır436. VUK’un 359. maddesi’nin a-2 bendinde düzenlenen yanıltıcı belge
ve (b) bendinde düzenlenen sahte belge fiilleri için öngörülen hapis cezası süresindeki farklılık
açısından suç vasfının tespiti sonucu etkilemektedir. Kısmen sahte belge ile yanıltıcı belge
arasında kesin bir ayrım yapmaktaki zorluk nedeniyle “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine
dayanarak, daha az ceza öngören yanıltıcı belge düzenleme suçundan ceza verilir437.
VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrasında “belgelerin asıl veya suretlerini” sahte olarak
düzenlemek suç olarak tanımlanmıştır. VUK’un 359. maddesinde yer alan “belgelerin suretleri”
ibaresi ile “nüsha” kastedilmek istenmiştir. Nüsha, suretten farklıdır. Nüsha, birden çok
meydana getirilen belge asıllarından bir tanesidir. İkinci nüsha, belgenin aslı kabul edilir438.

9.5.2.1.2. Asıl veya Suretleri Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak
Düzenlenen Belgelerin Kullanılması
Sahte belge kullanılması, vergi ile ilgili işlemlerin sahte belgelere dayandırılması anlamına
gelmektedir439. Vergi kanunları açısından tutulan veya düzenlenen, saklama ve ibraz
zorunluluğu bulunan belgelerden, asıl veya suretlerinin kısmen veya tamamen sahte olarak
düzenlenmiş belgelerin kullanılması, suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır440. Vergi
hukukunda “sahte belgenin kullanılmasından” maksat, belgenin vergisel hukuki işlemlerin
tesisinde dikkate alınmak üzere temin edilmesidir. Sahte belgenin vergisel hukuki işlemlerin
tesisinde dikkate alınması, adına belge düzenlenen vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu
tarafından hasılat, gider veya maliyet unsuru olarak kanûni defterlere kaydedilmek suretiyle
vergisel işlemlerin yapılmasında dikkate alınmasıdır441. Kullanma, kanûni defter tutmak
zorunda olmayan vergi yükümlüleri, sahte belgenin doğrudan doğruya vergisel işlemlerin
yapılmasında dikkate alınmak için belgenin temin edilmesidir.
Sahte belge kullanma fiilinin ne zaman başlamış kabul edileceği konusu tartışmalı bir konu
olup, ağırlıklı görüş yarar sağlandığı andan itibaren kabul edilmesi yönündedir442. Ancak bu
yararın ne olduğu veya hangi andan itibaren başladığı açık olmayıp, sahte belge düzenleyenden
veya üçüncü bir kişiden alındığı andan itibaren dahi bir yararın başladığını ifade etmek mümkün
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bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak fiilin tamamlandığı anın vergi idaresine beyan edilmesi,
defterlere kayıt ve benzeri durumlar yönünden anlaşılmasının zor olduğu anlaşılmaktadır.
VUK’ta 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 kullanılması, vergi yükümlüsü tarafından tutulması
zorunlu defterlerde ve kayıtlarda gösterilmiş olması ya da belgenin kullanılmasından çıkar
sağlanması ve fiilen yararlanılması şeklinde ifade edilmektedir443. Ancak sahte belge
düzenleme ve kullanma fiillerinde vergi ziyaı aranmadığı için belgenin düzenlendiği tarihte
kamu güveni zarar görmektedir. Yargı kararları beyanname ile paralel konuyu değerlendirirken,
beyannamenin de vergi kanunlarında kabul edilmiş olan ayrı bir belge olduğu görmezden
gelinmiştir. Örneğin bir adet sahte fatura ile suçun işlendiği dönemin bitiminden sonraki
dönemin içerisinde KDV beyannamesi verildiğinde, beyanname de sahte belge şeklinde
düzenlenmiş olmaktadır. Ortada sahtecilik açısından değerlendirilmesi gereken bir adet değil,
beyanname de dahil iki adet belge vardır. Vergi idaresi yapmış olduğu vergi incelemelerinde
sadece fatura üzerinde durduğu için, yargılama yapan mahkemelerde faturanın kullanılma anı
olarak beyan edildiği günü sahte belge kullanma fiilinin işlendiği gün olarak esas almışlardır.
Ancak faturanın temin edildiği tarihte sahte belge kullanma fiili, bu faturada yer alan miktar,
mahiyet, fiyat ve KDV’ye ilişkin bilgilerin de yansıtıldığı sahte beyannamenin verildiği tarihte
ise sahte belge düzenleme fiili oluşmaktadır. Bir sahte belgenin(faturanın) kullanılma tarihini,
bir başka sahte belgenin(beyannamenin) düzenlenme tarihine bağlama yaklaşımı, yukarıda
açıklanan sahte belgenin tanımı ile de çelişmektedir. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı
halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge şeklinde yapılan kanûni tanımdan anlaşıldığı üzere,
öncelikle düzenlendiği tarihte sahte bir belge hukuk aleminde var olmaktadır. Suçun konusunu
oluşturan ve var olan bir belgenin düzenlenmesinde ve kullanılmasında kanun koyucu vergi
ziyaı şartı aramadığı için, kamu güveninin ihlâl edilmiş olması yeterlidir. Faturanın kullanılma
tarihinin beyannamenin verilme tarihine göre belirlenmesi, iki tarih arasındaki süre kadar kamu
güvenin ihlâl edilmediği gibi yanlış bir yaklaşımı ortaya çıkaracaktır. Görüşümüze göre
açıklanan nedenlerle, VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde yer alan sahte belge tanımının
aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun olacaktır:“Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum
olmadığı halde bunlar varmış gibi; düzenlenen veya vergi ile ilgili iş ve işlemlerde kullanılan
belgedir.”
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Sahte belgenin tanımının değiştirilmesi durumunda; sahte belge kullanılması, sahtecilikten
beklenen çıkarın elde edilmesi veya kamu güveninin ihlâl edilmiş olması için gerekli tüm
süreçleri ifade edecektir. Bir görüşe göre, sahte belge kullanımından bahsedebilmek için, sahte
belgenin kanûni defterlere işlenmesi ve vergi beyannamesinde gösterilmesi şartının birlikte
gerçekleşmiş olması gerekmektir444. Ancak sahte belgeyi “yasal defterlere kaydetmeyen fakat
beyannamede dikkate alan mükellef” ile “yasal defterlere kaydeden fakat beyannamede dikkate
almayan mükellef”in durumu ne olacaktır sorularına verilecek cevaplar bu görüşle
çelişmektedir. Vergi mükellefi, adına düzenlenen sahte belgeyi şâyet defter ve beyannamelerine
intikal ettirmemiş ise, herhangi bir menfaat elde etmediği için kullanma gerçekleşmiş
sayılmayacaktır. Sahte belgeyi defterlerine kaydetmediği halde, vergi dairesine verdiği
beyannamelerde rakamsal olarak dikkate alan vergi mükellefi ise defterlerine intikal
ettirmemesine rağmen, beyannamelerine intikal ettirdiği için sahte belge kullanma suçunu
işlemiş olacaktır445. Sahte belge kanûni defterlere işlenmiş ancak belgenin sahteliği sonradan
anlaşılmış ise, kayıtlarda düzeltme yapılarak vergi beyannamesinde de gösterilmemesi
durumunda, sahte belge bilerek kullanılmamış olacağından ve suçun manevi unsuru da
oluşmayacağından suç gerçekleşmez. Buna karşılık, sahte belgenin defter kayıtlarına intikal
ettirilerek bilerek kullanılmış olmasına rağmen, vergi beyannamesinde gösterilmemesi
durumunda, kasıt unsuru gerçekleşmiş olsa bile vergi beyannamesinde dikkate alınmadığı için
suç oluşmamaktadır446. Düşüncemize göre, sahte belge fiillerinde kanun koyucu vergi ziyaı
şartını aramadığı için, suçun oluşması için beyannamenin verilmesini beklemeye gerek yoktur.
Sahte belge kullanma fiili belge temin edildiğinde kamu güveni ihlâl edildiği için oluşmuştur.
Çünkü sahte belgenin düzenlendiği tarihte düzenleyici ve kullanıcı belli bir bedel üzerinden
anlaşmış olmaktadırlar. Ayrıca bu belge dikkate alınarak sahte beyanname verildiğinde ise,
vergi matrahı azalsın veya azalmasın kamu güveni ikinci kez ihlâl edilmektedir. Beyannamenin
verildiği tarihte de sahte belge düzenleme fiili ile suç işlenmiş olmaktadır. Sahte belgenin
tanımının önerdiğimiz şekilde değiştirilmesi sahte belgenin kullanımı konusunda açıklanan
sorunların çözümüne fayda sağlayacaktır.
Sahte belgenin kullanılmadan önce arama üzerine ele geçirilmesi durumunda suç oluşmaz.
İhbar veya arama üzerine vergilendirme dönemi henüz kapanmadan sahte belgenin ele
geçirilmesi durumunda, sahte belge alınmış ancak henüz defter kayıtlarına intikal ettirilerek
kullanılmamışsa “sahte belge bulundurmak” suç olarak düzenlenmediği için suç
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oluşmayacaktır447. Ancak vergi uygulamaları yönünden, sahte belge bulundurmak oldukça,
muğlak bir kavram olup, böyle bir durumun TCK’nın suça teşebbüs hükümleri açısından
incelenmesi daha doğru olacaktır.
Belgenin sahteliğinin tespiti yapılırken sahte belgenin kullanıldığı yere göre suçun tayin ve
tespitinin yapılması gerekir. Sahte belge düzenlenmesi fiili sadece yukarıda açıkladığımız
fiillerle sınırlı olmayıp çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, herhangi bir iş yerini
kiralamayan kişinin daha fazla gider göstererek az vergi ödemek için kiraya verenin imzasını
kendisi atarak yaptığı kira sözleşmesini vergi dairesine ibraz ederse, bu belge de vergi hukuku
açısından sahte belge olarak kabul edilecektir. Kira sözleşmesinin sahte düzenlenip
kullanılması nedeniyle kamu güveni ihlâl edilmiş olduğundan suç oluşmaktadır.

9.5.2.2. Sonuç
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçunun sonucu da diğer
fiillerde olduğu gibi kamu düzeninin bozulmasıdır. Sahte belge düzenleme ve kullanma
fiillerinde hareket ve sonuç birbirinden ayrı değildir, sonuç harekete bitişiktir. Sonucu harekete
bitişik suçlarda davranışın gerçekleştiği an suçun maddi unsurunun nedenselliği de kapsayacak
şekilde gerçekleştiği kabul edilir. Bu fiiller neticesinde vergi ziyaının oluşmuş olması zorunlu
bir sonuç değildir, kamu güveninin tehlikeye atılmış olması yeterlidir448. Vergi ziyaının
oluşması halinde, kayba uğratılan vergi miktarının üç katı tutarında vergi ziyaı cezası
uygulanacaktır. Kaçakçılık suçlarının sonucu harekete bitişik olduğu için, sırf hareket suçu,
şeklî suç ve tehlike suçu kategorisindedir449.
Kanun koyucunun vergi kaybını suçun bir unsuru olmaktan çıkarmış olmasının suçun sonuç
unsuruna etkisi bulunmaktadır. Vergi kaybı aranmadığı için, sahte belge düzenleme ve
kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçları sırf hareket suçları veya neticesi harekete
bitişik suçlar olarak kabul edilmektedir450. Suçlar sonuç açısından hareket ile sonucun ayrı
zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmesine göre tasnif edildiğinde451, bu fiiller ile işlenen vergi
kaçakçılığı suçlarında illiyet bağını belirlemek daha kolaydır. Bu açıdan bu filler ile işlenen
vergi kaçakçılığı suçları “neticesi harekete bitişik” suçlardandır. Çünkü sadece hareketin
gerçekleşmesi ile suçun maddi unsuru tamamlanmış olmaktadır.
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Suçlar sonuç açısından zarar suçu ve tehlike suçu ayrımına göre tasnif edildiğinde ise, sahte
belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçları zarar suçu değil,
tehlike suçu niteliğindedir. Çünkü korunmaya çalışılan hukuki menfaatin zarar görmesini
beklemek şart değildir. Aynı durum resmi belgede sahtecilik suçlarında da söz konusudur.
Hareketin tamamlanması ile tehlikenin ortaya çıkması anı örtüşmektedir452. Tehlike suçu olan
vergi kaçakçılığı suçları yönünden soyut tehlike suçu, somut tehlike suçu alt ayrımı da
önemlidir. Somut tehlike suçlarında, tehlikenin gerçekten doğmuş olması gerekmektedir453.
Buna karşın soyut tehlike suçlarında, hareketin yapılmış olması tek başına tehlikeli kabul
edilmekte ve bu tehlikenin korunan menfaat bakımından ortaya çıkmış olması aranmamaktadır.
Bu açıdan sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçları soyut
tehlike suçu olduğu kabul edilebilir. Soyut tehlike suçlarında ayrıca bir nedensellik aramaya
gerek olmaması nedeniyle davranışın korunmaya çalışılan hukuki yararı soyut olarak tehlikeye
sokması yeterli olup, ayrıca bu tehlikenin somutlaştırılması aranmaz. Soyut tehlike suçlarının
korunan menfaati doğrudan tehlikeye sokmadan işlenebilecek olması, suç teorisi bakımından
eleştirilmekte hatta ceza yasalarında bu tip suçlara yer verilmemesi gereği ifade edilmektedir454.

9.5.2.3. Nedensellik Bağı
Suçu meydana getiren sonucun cezalandırılabilmesi için, bir kişinin hareketine bağlanması,
hareket ile sonuç arasında illiyet bağının kurulması gerekmektedir. Sahte belge düzenleme ve
kullanma fiilleri ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu neticesi harekete bitişik suçlardan olması
sebebiyle, hareket gerçekleştiği an suçun maddi unsurunun nedenselliği de kapsayacak şekilde
gerçekleştiği kabul edildiği için, başka bir ilişki aranmaksızın fiili gerçekleştiren kişinin
cezalandırılması yoluna gidilmektedir. Kanun ile yasaklanmış sonuç, yine kanunda tanımlanan
hareketten kaynaklanıyorsa nedensellik bağı oluşmuş olmaktadır455. Suç fiilleri neticesinde,
vergi ziyaı da meydana gelmiş ise, bu neticenin fiili gerçekleştiren kişiye yüklenebilmesi
gerekmektedir. Vergi ziyaına yol açan suç fiilleri bakımından nedensellik bağının kurulmuş
olması gerekmektedir456.
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9.5.3 Hukuka Aykırılık
Vergi kaçakçılığı suçu olarak nitelendirilebilecek sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin
cezalandırılabilmesi için bütünüyle hukuka aykırı olması gerekmektedir. Bir fiilin hukuka
aykırı kabul edilebilmesi için fiilin kanûni tipe uygun ve hukuka aykırı olması gerekir457.
Hukuka aykırılık yönünden sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi
kaçakçılığı suçları diğer suçlardan farklı bir özellik göstermemektedir. Hukuka aykırılık
unsuru, kanûni tarife uygun hareketi hukuk düzeni tarafından hukuka uygun hale getiren bir
sebebin bulunmamasıdır. TCK’da yer alan hukuka uygunluk nedenleri, kanunun emrini yerine
getirme, yetkili makamın emrini yerine getirme, meşru savunma zorunluluk hali, kanunda
düzenlenmeyen hakkın kullanılması ve mağdurun rızasıdır.

9.5.4. Suçun Manevi Unsuru
Suçun maddi nitelikteki unsurlarının fâil ile olan ilişkisine manevi unsur veya kusurluluk
denmektedir. Kusurluluk, hukuka uygun hareket edebilme yeteneğine sahip olan fâilin hukuka
aykırı bir davranışı seçmiş ve gerçekleştirmiş olması nedeniyle kınanabilmesidir458. Fâil
psikolojik yönden kendisine ait olan fiili ancak kast veya taksirle gerçekleştirdiğinden sorumlu
tutulmaktadır459. Kusur yeteneği, anlama ve isteme yeteneğine sahip olmayı, bir başka deyişle
bir kişinin belirli bir neticeyi meydana getirebilecek durumda olmasını ifade eder 460. Kusur
yeteneği olmayan kişiye ceza verilmez. Suç sayılan fiil işlenmiş olmakla birlikte fiili işleyen
kişiye ceza verilmediği veya cezanın azaltıldığı durumlar yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve sağır
dilsizliktir. Bunların dışında iradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu etkisiyle suç işlenmesi
durumunda suç işleyenin ceza sorumluluğu tamdır.
TCK’nın “Özel Kanunlarla İlişki” başlıklı 5. maddesinde “Bu Kanunun genel hükümleri, özel
ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” hükmü yer
almaktadır. Bu hükme göre ceza hükümleri içeren özel bir kanun niteliğindeki VUK’ta
tanımlanan sahte belge kullanma suçunda “kasıt” unsurunun aranması gerekmektedir. VUK’ta
sahte belge kullanma suçunun tanımında “kasıt”, suçun yasal tanımındaki unsurların bilerek ve
istenerek gerçekleştirilmesi olduğundan, “bilerek” ibaresine yer verilmemiştir461. TCK’nın 5.
maddesinin ceza hükümleri ile ilgili özel kanunlara atıfta bulunması, VUK’ta özel olarak
düzenlenmemiş olması halinde, genel ceza kanununun suçların unsurları, suça etki eden haller
İÇEL-EVİK, a.g.e., s.83.
ÖZTÜRK-ERDEM, s. 228.
TOROSLU, a.g.e., s. 173.
460
DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., C. II. s. 145.
461
Turgut CANDAN, “Danıştay’ın Vergi Suçu Algılaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, s. 64.
457
458
459
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ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümlerinin uygulanacağını göstermektedir462. TCK’nın 21.
maddesinde suçun unsurlarını bilme ve isteme şeklinde tanımlanan kastın vergi kaçakçılığı
suçları bakımından mutlaka aranacağını, 4369 Sayılı kanun ile madde metninden çıkartılan
“bilerek” ifadesinin olup olmamasının herhangi bir öneminin olmadığı daha önceki bölümlerde
ifade edilmiştir. TCK’nın 22/1. maddesine göre bir suçun taksirli halinin cezalandırılması, bu
suçun açıkça kanunda düzenlenmiş olması halinde mümkündür.
Doktrinde ceza hukukunun kasta yönelik tasniflerden genel kast ve özel kast tasnifine göre konu
tartışılmaktadır. SABAN’a göre vergi kaçakçılığı suçu genel kast ile işlenebilen bir suçtur463.
Vergi kaçakçılığı suçunda suçun oluşumu için fâilin sonuca yönelik hareketi yapması yeterli
olmadığı için, genel kastla işlenebilen bir suçtur. Özel kast için gerekli olan fâilin belli bir saikle
hareket etmesi durumu, VUK’un 359. maddesinde aranmamaktadır. Vergi kaçakçılığı suçunun
özel kast ile işlenebilmesi için vergi kaybına neden olmak veya başka saiklerin kanun koyucu
tarafından aranması şarttır. Sahte belge tanımının kanunda yapılmış olması, bu belgeleri
düzenleyenlerin kast ile hareket etmiş olduğunu göstermektedir. Gerçekten de gerçek bir
muameleye dayanmayan belgenin düzenleyicisinin taksir ile hareket etmiş olması ihtimâli çok
düşüktür. Ancak, gerçekte yapılan bir emtia veya hizmet alımı karşılığında, satıcı tarafından
kendi belgesi yerine bir başka mükellefin belgesinin verilmesi halinde, bu belgeyi bilmeden
kabul eden mükellef açısından kasıt unsurunun oluştuğunu iddia etmek mümkün değildir. Sahte
belge düzenleme fiili ile suçun oluşması için genel kasıt yeterli olup, vergi ziyaına sebebiyet
verilmesi şeklinde özel bir kastın olup olmadığının herhangi bir önemi yoktur. Sahte belge
düzenleme suçunun fâillerinin bu suçu bilmeden işlediklerini kabul etmek mümkün değildir.
Çünkü VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrasında sahte belge “gerçekte olmayan bir işlem veya
durum varmış gibi kabul edilerek düzenlenen belge” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere gerçek bir ekonomik işlemi yansıtmayan bir belgenin sahte olduğunu belgeyi
başta düzenleyen ve kullanan herkesin bilmesi gerekmektedir. Sahte belge düzenleme suçunun
tamamlanması için vergisel bir saikin aranması gerektiğini savunan görüşler bulunmaktadır464.
Ancak vergi ziyaının aranmadığı bir durumda vergisel saikin de aranmayacağı açıktır. Çünkü
tek başına belgenin düzenlenmiş olması fiilin tamamlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca kanun
koyucu sahte olarak düzenlenmiş belgeyi kullanmayı ayrı bir davranış unsuru olarak
düzenleyerek, düzenleyen bakımından saik aramadığını da ortaya koymuştur.
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DONAY, a.g.e., s.54.
SABAN, a.g.e., s.323.
464
KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.510.
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VUK’un 359. maddesinin (b) fıkrası sahte belgeyi gerçek bir işlem olmadan düzenlenen belge
olarak tanımlamış, gerçek olmayan bir işlemin bilinmemesi düşünülemeyeceği için sahte belge
kullanılması suçunun kasıt olmaksızın işlenmesi mümkün değildir. Sahte belge kullanma fiili
ile suçun oluşumu için, sadece sahte belgenin kullanılmış olması yeterli olmayıp, kast
unsurunun varlığı aranmaktadır465. Kasıttan anlaşılması gereken genel kasıttır466. Belgenin
sahte olduğunu ve bu mahiyetteki bir belgeyi kullandığını fâilin bilmesi ve istemesi yeterli
olmaktadır467. Sahte belge kullanma fiili ile suçun oluşabilmesi için, bu belgenin sahte
olduğunun bilinerek yasal defter ve kayıtlarda gösterilmiş olması veya defter ve kayıtlara intikal
ettirilmemiş olsa bile vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmış olması gerekir. Aksi
durumda, suçun manevi unsuru eksik olacağından sahte belge kullanma suçu oluşmaz. Gerçek
muamele ve duruma dayanmadığı ispat edilebilen belgenin sahteliğinin bilinerek kullanıldığı
hususu, hukuken sabit olduğu için ayrı bir araştırma yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu
durumu mükellefin bildiği kabul edilecektir468.
Sahte belgenin kullanılması suçunun oluşumu ile ilgili, bu suçun bilerek 469 ve istenerek
gerçekleştirildiğinin araştırılması ve ispatlanması gerekmektedir. Sahte belge kullanılması
fiilinin suç olabilmesi için belgenin sahte olduğunun bilinmesi gerekir 470. Sahte belgenin
bilerek kullanılmaması durumunda suçun manevi unsuru oluşmadığından, suç da
oluşmamaktadır471.

9.6. CEZAÎ SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN VE AZALTAN
HALLER
9.6.1. Yaş Küçüklüğü
TCK’nın “Yaş Küçüklüğü” başlıklı 31/1. maddesi hükmü gereği henüz 12 yaşını doldurmamış
olanların cezaî sorumluluğu bulunmamaktadır. Bunlar tam ehliyetsiz kabul edilmişlerdir472.
Vergi suçu küçük veya kısıtlı tarafından işlenmişse, genel sorumluluk kuralı gereği küçük veya
kısıtlının kanûni temsilcilerinin cezaî sorumluluğu yoluna gidilemez. Ancak bunun tek şartı
suça iştirakinin bulunması durumudur473.
A. Bumin DOĞRUSÖZ,
SABAN, a.g.e., s.256.
467
Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 30.5.2001 tarih ve E:2001/4804, K:2001/5957 Sayılı Kararı,
468
213 Sayılı VUK’un 344. maddesinin 4369 Sayılı Kanun’la değiştirilmeden önceki şeklinde “kullanmak” kelimesinin önünde “bilerek”
kelimesi mevcuttu. Aynı kanunla değişik 359. madde de ise, “bilerek” kelimesi metinden çıkarılmıştır. Mustafa AKKAYA, “İdari ve Adlî
Vergi Ceza sistemine Eleştirel Bir Bakış”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, s.30-32.)
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Tunay BAKIR, “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2004, Sayı 7, s.129.
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Hakan HAKERİ, Ceza Hukuku Temel Bilgiler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006, s.138.
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9.6.2. Hata
VUK’ta vergi suçları bakımından “Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan neden” olarak
“Hata” hali için özel bir düzenleme yer almamaktadır. TCK’nın 30. maddesindeki “Hata” ile
ilgili genel esasların uygulanması gerekmektedir474.

9.6.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit
VUK’ta vergi suçları bakımından ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan neden olarak cebir
ve şiddet, korkutma ve tehdit hali ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. TCK’nın 28.
maddesinde mevcut cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit konusundaki genel hükümler
uygulanmalıdır475.

9.6.4. Zorunluluk Hali
TCK’nın 25. maddesine göre gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik bilerek
neden olmadığı ve başka şekilde korunma imkânı bulunmayan ağır ve mutlak bir tehlikeden
kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile, tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan
vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile, işlenen fiillerden dolayı fâile ceza verilemez476.
Kaçakçılık suçu için iflas tehlikesinin olduğu hâllerde bu hâllerden kurtulmak için vergi suçu
işlenmesi hukuka uygunluk sebebi olarak zorunluluk(ızdırar) hali doktrinde kabul görmüştür477.

HAKERİ, a.g.e., s. 193.
HAKERİ, a.g.e., s. 181.
476
HAKERİ, a.g.e., s. 169.
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ERMAN, Vergi Suçları, s. 25.
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Uygulamalar
Sahte fatura kullanımının ne şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
Sahte fatura düzenlemenin ne şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
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Uygulama Soruları
1. Firmada kullanılan bir belgenin sahte fatura olduğu nasıl anlaşılır?
2. Firma adına düzenlenen bir belgenin sahte fatura olduğu nasıl anlaşılır?
3. Sahte faturanın belirleyici özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçu,
TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçu karşısında özel norm niteliğinde düzenlemedir. Bu
suçlar ister TCK’da düzenlenen “resmi evrakta sahtecilik” suçlarına yakın olarak kabul edilsin,
isterse “özel belgede sahtecilik” olarak kabul edilsin, her hâlükârda kamunun bu belgelere
duyduğu güvenin istismar edilmiş olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. VUK’un 359.
maddesinde özel olarak düzenlenen sahte belge düzenleme suçları, TCK’da düzenlenen özel
belgede sahtecilik suçlarına yaklaşmaktadır.
Sahte belge düzenleme ve kullanma eyleminde fâil en basit tanımı ile, suç teşkil eden eylemi
yapan kimsedir. TCK’nın 20. maddesinin gerekçesinde “sadece gerçek kişiler suçun fâili
olabilir ve sadece gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımına hükmedilebilir.” denilerek kim
hakkında ceza müeyyidesine hükmedilebiliyorsa, ancak o kimsenin fâil olabileceği ifade
edilmiştir. Aynı şekilde TCK’nın 20/2. maddesinde “Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı
uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki
yaptırımlar saklıdır.” hükmüne yer vererek ceza yaptırımı açısından tüzel kişiyi fâil kabul
etmemiştir.
Sahte belge düzenleme fiilinin fâili, sahte belgeleri düzenleyen kimselerdir. Sahte belge
düzenleme fiili; vergi mükellefi, vergi sorumlusu, kanûni temsilciler, (vergi yükümlüsü, vergi
sorumlusu veya kanûni temsilci sıfatını haiz olmayan) diğer kişiler işleyebilir. Sahte belge
düzenleme fiili ile işlenen kaçakçılık suçu bir iradeye dayanan suç olduğu için, suçu işleyen
kişinin bilerek işleyip işlemediğine bakılmaksızın, suçun bilerek işlendiği kabul edilir.
Sahte belge kullanma fiilinde “kullanma” ancak vergi mükellefi, vergi sorumlusu veya kanûni
temsilci, muhasebe elemanı ve çalışan diğer personel tarafından gerçekleştirilebileceğinden, bu
fiilin herkes tarafından işlenmesi mümkün değildir. Bu fiil ile işlenen kaçakçılık suçunun fâili
sahte belgeleri kullanan vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da kanûni temsilci, muhasebe
elemanı ve diğer personeldir.
Kaçakçılık suçunun gerçekleşmesi için yapısında bulunması gereken unsurlar ise şunlardır;
kanunilik unsuru, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılıktır.
Son olarak ceza sorumluluğumu ortadan kaldıran veya azaltan haller ise; yaş küçüklüğü, hata,
cebir tehdit korkutma ve zorunluluk halidir.
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Bölüm Soruları
1) Genel kural olarak, sermaye şirketi şeklinde kurulan tüzel kişi mükelleflerin suç
işlemeleri halinde, hapis cezasını gerektiren eylemler nedeniyle, hapis cezası yaptırımı kime
uygulanır?
a. Ortaklara
b. Mali müşavire
c. Çalışanlara
d. Avukata
e. Kanuni temsilcilere
2.Suç teşkil eden eylemi yapan kimseye ne ad verilir?
a. Şahit
b. Fail
c. Mağdur
d. Tanık
e. Temsilci
3) Genel olarak Vergi Usul Kanunu’na göre tarh zaman aşımı süresi ne kadardır?
a. 10 yıl
b. 5 yıl
c. 3 yıl
d. 2 yıl
e. 1 yıl
4) Ölüm halinde mükelleflerin ödevlerini kim yerine getirir?
a. Muhasebecisi
b. Herhangi biri
c. Noterler
d. Avukatı
e. Mirası reddetmemiş kanûni ve mansup mirasçıları
5) Hukuka aykırı eylem ile kendisine karşı suç işlenen kişiye ne ad verilir?
a. Fail
b. Sanık
c. Şahit
d. Mağdur
e. Tanık
6) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik bilerek neden olmadığı ve başka
şekilde korunma imkânı bulunmayan ağır ve mutlak bir tehlikeden kurtulmak veya
başkasını kurtarmak zorunluluğu ile, tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta
arasında orantı bulunmak koşulu ile, işlenen fiillere ……………….. adı verilir.
7) Kamu maliyesi açısından ekonomik işlem ve eylemlerin kayıt altına alınmasının asıl
amacı ……………………………. ‘dir.
8) VUK’un 359. maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri de
dahil işlenen kaçakçılık fiillerinin soruşturulmasında, TCK’ya göre zamanaşımı süresi
……………………. olmaktadır.
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9) Genel kural olarak, sermaye şirketi şeklinde kurulan tüzel kişi mükelleflerin suç
işlemeleri halinde, hapis cezasını gerektiren eylemler nedeniyle, hapis cezası yaptırımı
………………….. uygulanır.
10) Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçunun sonucunda
özellikle …………………… bozulur.
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ONUNCU BÖLÜM
DİĞER VERGİ SUÇ VE CEZALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi kaçakçılığı suçu dışında kalan diğer suçları ele alacağız. Bu bağlamda vergi
mahremiyetini ihlal suçu ile mükelleflerin özel işlerini yapma suçları üzerinde durulacaktır. Son
olarak da bu suçların yaptırımları ve istisnaları konusu izah edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi mahremiyetinin ihlali ne demektir?
Mükelleflerin özel işlerini yapmak ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Vergi

Kazanımın

Kazanım

Konu

mahremiyeti

suçunun irdelenmesi

Mükelleflerin

Hangi

elde

edileceği veya geliştirileceği
durumlarda

vergi

mahremiyeti suçunun işlenmiş
olacağı öğrenilir.

özel Hangi durumlarda mükellefin

işlerini yapma suçunun özel işlerini yapma suçunun
irdelenmesi

nasıl

işlenmiş olacağı öğrenilir.

Konunun mevzuat boyutları ve
unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
Konunun mevzuat boyutları ve
unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kelimeler


Vergi mahremiyeti



Mükellefin özel işlerini yapma



Vergi suçları



Vergi Kaçakçılığı
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ONUNCU BÖLÜM
DİĞER VERGİ SUÇ VE CEZALARI
Vergi kaçakçılığı suçu dışında diğer suçların başında vergi mahremiyetini ihlal suçu ve
mükelleflerin özel işlerini yapma suçu gelir. Bunun yanında ödeme emrine rağmen vergi
borçlarını ödemeyenlerin mal bildiriminde bulunmamaları halinde de vergi suçu işlemeleri söz
konusu olur.

10.1. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu ve Cezası
10.1.1.Vergi Mahremiyeti Kavramı
Vergi mahremiyeti, vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurların, yükümlü ve yükümlü
ile ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine,
servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları ya da gizli kalması
gereken diğer hususları açıklamaları veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde kullanmaları
yasağıdır. Bu yapsak, mahremiyet kuralına uyma zorunluluğu bulunan kimseler görevlerinden
ayrıldıktan sonra da devam etmektedir (VUK, m. 5).
Belirtilen bu görevlilerin, öğrendikleri sırları ya da gizli kalması gereken bilgileri, üçüncü
kişilere aktarmaya yönelik hareketlerde bulunmaları halinde, mahremiyet yasağı ihlâl edilmiş
olur. Açıklamanın bir veya daha fazla kişiye yapılması ve yazılı ya da sözlü şekilde olması
durumu değiştirmez (VUK, m. 5).
Vergi mahremiyeti ve vergi mahremiyetine uymak zorunda olanlar VUK’un 5. maddesinde
şöyle belirtilmiştir;
 Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
 Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’a görevli olanlar;
 Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
 Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.

10.1.2. Vergi Mahremiyeti İlkesinin İstisnaları
Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla yukarıda getirilmiş olan yasaklara çeşitli istisnalar
getirilmiştir. Buna göre aşağıda sayılan bilgilerin açıklanması vergi mahremiyetinden istisna
edilmiştir.
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 Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla gelir vergisi yükümlülerinin yıllık gelir vergisi,
sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar
dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile yükümlülerin ad
ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin verildiği yıl içinde
dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. Yükümlünün bağlı bulunduğu
teşekkül varsa, bu ilan orada da yapılır (VUK, m. 5).
 Gelir vergisi yükümlüleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye
şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları
ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış
mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde
asmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli
edilir (VUK, m. 5).
 Yükümlülerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi
geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca
açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu
görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve
belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin
verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit
olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve Kanunla kurulan birlik ve meslek
odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi
verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye
Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir (VUK, m. 5).

10.1.3. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçunun Cezası
VUK’un 162. maddesine göre; vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu
mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239. maddesi hükümlerine göre
cezalandırılır. “ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri
açıklanması” başlığını taşıyan bu maddede bir 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası ile beş
bin güne kadar adli para cezası yer almaktadır. Suçları tekerrür edenler, bir daha devlet
hizmetinde görev alamazlar.
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10.2. Yükümlülerin Özel İşlerini Yapma Suçu ve Cezası
VUK’un 6. maddesine göre vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge
idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, yükümlülerin vergi kanunlarının
uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar.
Suçun maddi unsurunu teşkil eden fiillerden hesap işleri, defter ve belgelerin tutulması, gelir
gider hesaplarıyla bilançonun hazırlanması gibi muhasebe işlerini; yazı işleri ise, çeşitli vergi
komisyonları ile yargı organlarına yazılan dilekçeleri ile benzer yazı ve başvuru muamelelerini
ifade etmektedir478.
Yukarıda belirtilen kişilerin, mükelleflerin vergiyle ilgili özel işlerini yapmalarında ücret alıp
almamalarının suçun oluşumunda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır479.
Failin mükellef nezdinde yaptığı veya gerçekleştirdiği özel işlerin vergi kanunlarının
uygulamasıyla ilgili olması yeterlidir. Vergi dairesindeki görevli bir memurun kendi dairesine
kayıtlı olan veya olmayan bir mükellefin defterini tutması, beyannamesini doldurması,
inceleme elemanının veya mahkeme yargıcının dava dilekçesi yazması bu konuda örnek olarak
verilebilecek özel işlerdendir480.
Bu hükümlere aykırı harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin 1. fıkrası
hükmüne göre cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, kişiye
ayrıca bu Kanunun 344. maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir. Türk Ceza Kanunun 257.
maddesinde belirtilen suçlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

10.3. Ödeme Emri ve Mal Beyanında Bulunmayanlara İlişkin Cezalar
Mükellefin cebri icra işlemleri ile karşı karşıya gelmemeleri için ödeme emrinin tebliğinden
itibaren 15 gün içinde borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen
borçlu 15 gün içinde borcunu ödemek veya mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Ancak mal
bildirimi mutlaka bir mal bildirilmesini ifade etmez. Haczedilebilecek malı olmayan borçluların
malları olmadığını bildirmeleri de mal bildirimi hükmündedir481.
6183 sayılı Kanunun 60. maddesine göre kendisine ödeme emri tebliğ edildiği halde 15 gün
içinde borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde de bulunmayan mükellef hakkında mal
bildiriminde bulununcaya kadar ve bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapsen
tazyik talebinde bulunulur. Hapsen tazyik talebi İcra Tetkik Mercii Hakiminin kararıyla
Mustafa Çolak, Vergi Usul Hukuku Alanında Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar, 12.05.2008, http://www.vergi.tc/makaleDetay
Mustafa Çolak, Vergi Usul Hukuku Alanında Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar, 12.05.2008, http://www.vergi.tc/makaleDetay
Mustafa Çolak, Vergi Usul Hukuku Alanında Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar, 12.05.2008, http://www.vergi.tc/makaleDetay
481
Ayşe Gınalı, “ödeme emri tebliğ üzerine mükelleflerin hakları ve sorumlulukları”,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/105malicozum/17%20ayse%20ginali.pdf
478
479
480
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Cumhuriyet Savcılığınca yerine getirilir. Hapsen tazyik kararı verilebilmesi için; ödeme emri
ile tebliğ edilen borcun vade tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olması ile birlikte mükellefe
tebliğ edilen ödeme emrinin (tebliğ tarihinin) vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren
üç ay içinde İcra Tetkik Mercii Hakimliğine bildirilmesi gerekmektedir. Madde metninde bir
defaya mahsus olmak üzere derken mükellefe tebliğ edilen her bir ödeme emri üzerine mal
bildiriminde bulunulmaması durumunda uygulanır482.

Ayşe Gınalı, “ödeme emri tebliğ üzerine mükelleflerin hakları ve sorumlulukları”,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/105malicozum/17%20ayse%20ginali.pdf
482
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Uygulamalar
Vergi mahremiyeti suçunun ne şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
Mükelleflerin özel işlerinin yapma suçunun ne şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
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Uygulama Soruları
1. Vergi mahremiyetini ihlal suçunun istisnaları var mıdır?
2. Hangi durumlarda devlet memurları mükelleflerin özel işlerini yapmış sayılır?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi VUK’un 5. maddesinde belirtilen ve vergi mahremiyeti ve
vergi mahremiyetine uymak zorunda olanlardan biri değildir?
a. Vergi kayıtlarını tutan serbest muhasebeci mali müşavirler
b. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar
c. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler
d. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler
e. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’a görevli olanlar
2) Vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenlerin
aynı suçu tekrar işlemeleri halinde (tekerrür) hangi yaptırım öngörülür?
a. Bir daha devlet hizmetinde görev alamazlar
b. Cezaları 2 kat arttırılır
c. Cezaları 5 kat attırılır
d. Cezaları adli para cezasına dönüştürülür,
e. Uyarı cezası alırlar
3) Aşağıda sayılan hangi bilgi veya bilgilerin açıklanması vergi mahremiyetinden istisna
edilmemiştir?
a. Vergi yükümlülerinin kendilerine kesilen vergi cezalarına karşı vergi mahkemesinde
dava açmaları
b. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla gelir vergisi yükümlülerinin yıllık gelir vergisi
beyannamelerinde gösterdikleri matrahları ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir vergileri ile
yükümlülerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin verildiği yıl
içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan etmek
c. Gelir vergisi yükümlülerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan
kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı işyerlerinde
bulundurmaları ve dilerlerse işyerine bunları asmaları
d. Yükümlülerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği
halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca açıklanması
e. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi
beyannamelerinde gösterdikleri matrahları ve beyanları üzerinden tarh olunan kurumlar
vergileri ile yükümlülerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerinin
verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan etmek
4) Vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurların, yükümlü ve yükümlü ile ilgili
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine,
servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları ya da gizli kalması
gereken diğer hususları açıklamaları veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde
kullanmaları hangi vergi suçuna yol açar?
a. Mükelleflerin özel işlerini yapma suçu
b. Özel usulsüzlük kabahati
c. Vergi ziyaı kabahati
d. Usulsüzlük kabahati
e. Vergi mahremiyetini ihlal suçu
5) VUK’un 162. maddesine göre; vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden
bu mahremiyeti ihlal edenler için hangi ceza öngörülür?
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a. Türk Ceza Kanununun 239. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Yani 1 ile 3 yıl
arasında değişen hapis cezası ile beş bin güne kadar adli para cezası yer almaktadır
b. Türk Ceza Kanununun 10. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Yani 1 ile 3 ay arasında
değişen hapis cezası ile bin güne kadar adli para cezası yer almaktadır
c. Türk Ceza Kanununun 40. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Yani 3 ile 8 yıl arasında
değişen hapis cezası ile yedi bin güne kadar adli para cezası yer almaktadır.
d. Türk Ceza Kanununun 80. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Yani 6 ay il 1 yıl
arasında değişen hapis cezası ile üç bin güne kadar adli para cezası yer almaktadır
e. Türk Ceza Kanununun 15. maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Yani 8 ay ile 1 yıl
arasında değişen hapis cezası ile iki bin güne kadar adli para cezası yer almaktadır.
6) 6183 sayılı Kanunun 60. maddesine göre kendisine ödeme emri tebliğ edildiği halde 15
gün içinde borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde de bulunmayan mükellef hakkında
mal bildiriminde bulununcaya kadar ve bir defaya
mahsus olmak
……………………………….. cezası verilebilir.
7) VUK’un 6. maddesine göre vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri,
bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, yükümlülerin vergi kanunlarının
uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. Böyle
bir davranışa yol açan görevliler …………………………. suçunu işlemiş olurlar.
8) Mükelleflerin cebri icra işlemleri ile karşı karşıya gelmemeleri için ödeme emrinin
tebliğinden itibaren ……………… gün içinde borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
9) Mükelleflerin özel işlerini yapma yasağına rağmen bu hükümlere aykırı harekette
bulunanlar …………………….. cezaya çarptırılırlar.
10) Ödeme emrine karşı ………………….. gün içinde dava açılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vergi kaçakçılığı suçu dışında diğer suçların başında vergi mahremiyetini ihlal suçu ve
mükelleflerin özel işlerini yapma suçu gelir. Bunun yanında ödeme emrine rağmen vergi
borçlarını ödemeyenlerin mal bildiriminde bulunmamaları halinde de vergi suçu işlemeleri söz
konusu olur.
Vergi mahremiyeti, vergi işlem ve incelemeleri ile uğraşan memurların, yükümlü ve yükümlü
ile ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine,
servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları ya da gizli kalması
gereken diğer hususları açıklamaları veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde kullanmaları
yasağıdır. Vergi mahremiyeti ve vergi mahremiyetine uymak zorunda olanlar VUK’un 5.
maddesinde şöyle belirtilmiştir;
 Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
 Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’a görevli olanlar;
 Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
 Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
VUK’un 162. maddesine göre; vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu
mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239. maddesi hükümlerine göre
cezalandırılır. “ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri
açıklanması” başlığını taşıyan bu maddede bir 1 ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası ile beş
bin güne kadar adli para cezası yer almaktadır. Suçları tekerrür edenler, bir daha devlet
hizmetinde görev alamazlar.
VUK’un 6. maddesine göre vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge
idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, yükümlülerin vergi kanunlarının
uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. Yukarıda
belirtilen kişilerin, mükelleflerin vergiyle ilgili özel işlerini yapmalarında ücret alıp
almamalarının suçun oluşumunda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır483. Bu hükümlere aykırı
harekette bulunanlar Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre
cezalandırılır. Bu hareketlerle vergi ziyaına neden olunması halinde, kişiye ayrıca bu Kanunun
344. maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilir. Türk Ceza Kanunun 257. maddesinde belirtilen
suçlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

483

Mustafa Çolak, Vergi Usul Hukuku Alanında Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar, 12.05.2008, http://www.vergi.tc/makaleDetay
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde suçun özel görünüm biçimleri olan iştirak, teşebbüs, tekerrür, birleşme ve fikri
içtima konuları ele alınacaktır. Bu bağlamda suçun özel görünüm biçimlerinin önemli unsurları
ve cezaları üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi suçlarında iştirak ne şekilde ortaya çıkar?
Vergi suçlarında birleşme olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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irdelenmesi
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ484
VUK, vergi ilişkisinden doğan ve vergi suçu oluşturan fiiller ile, bunlar için kabul edilen
cezaların düzenlendiği ceza hükümleri açısından TCK’ya göre özel, diğer vergi kanunlarına
göre ise genel ceza kanunu niteliğindedir. VUK’un Dördüncü Kitap “Ceza Hükümleri”, “Vergi
Cezaları” başlıklı İkinci Kısmının “Suç ve Cezaları” başlıklı Üçüncü Bölümünde düzenlenen
vergi suçları hakkında özel bir hüküm yer almıyorsa, TCK’nın genel hükümlerinin uygulanması
gerekmektedir485. TCK’nın 204–212. maddeleri arasında düzenlenen belgede sahtecilik suçu
kasten işlenebilen bir suç olarak kabul edilmiştir.
Vergi suçları açısından öncelikle VUK hükümleri uygulanacak, hüküm bulunmayan
durumlarda ise TCK hükümleri uygulanacaktır486. TCK’da vergi hukukunda yer alan belgelere
ilişkin özel bir hüküm yer almamaktadır. VUK’ta yer alan belgeler TCK açısından özel belge
olarak nitelendirilebileceğinden, TCK’nın özel belgede sahtecilik suçu ve özel belgeyi bozmak,
yok etmek veya gizlemek suçuna yaklaşmaktadır. Vergi hukukunda öngörülen sahte belge
düzenlemek veya sahte olarak düzenlenmiş olan belgeyi kullanmak suçu, suçun manevi
unsurunu oluşturan kastın varlığı durumunda, TCK’da tanımlanan özel belgede sahtecilik
suçuna yaklaşmaktadır.

11.1. İştirak
23.1.2008 tarih 5728 sayılı Kanun ile VUK’un 360. maddesinde düzenlenen “iştirak” hükmü
kaldırılmış ve madde kenar başlığı "Cezadan indirim” şeklinde değiştirilerek, iştirake ilişkin
bir ceza indirimi müessesesi haline getirilmiştir487. VUK’un “Cezadan İndirim” başlıklı 360.
maddesi “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.” şeklinde düzenlenmiştir. TCK’nın genel
hükümlerini, vergi kaçakçılığı bakımından da geçerli kılan TCK’nın 5. maddesinin, VUK’un
360. maddesini ilga edip etmediğini anlayabilmek için, bu maddelerin çatışan normlar olup
olmadığını belirlemek gerekir. Öncelikle TCK’nın 5. maddesinin özel kanunlarda yer alan her

Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
213 sayılı VUK’un 357 ile 363. maddeleri arasında düzenlenen ve hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren “vergi suçları”
hakkında, 5237 sayılı TCK’ nın 5’inci maddesine göre, aynı Kanun’un 1 ile 75’inci maddeleri arasında düzenlenen genel
hükümler uygulanacaktır.
486Yusuf Gökhan PENEZOĞLU, “Vergi Suçları ve Yeni TCK Genel Hükümlerinin Vergi Suçlarına Etkisi”,
http://www.vergidegundem.com, (5.03.2011)
4875728 Sayılı Kanun’un, 277. maddesindeki düzenleme ile VUK’un 360. maddesi.
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türlü, genel hüküm niteliğindeki normu değil, bunlardan sadece TCK ile çelişenlerini devre dışı
bıraktığını ifade edilmelidir. Bu nedenle TCK’nın iştirak hükümleri ile, VUK’un 360.
Maddesinde kabul edilen iştirak hükümleri herhangi bir çelişki veya çatışma ihtiva
etmemektedir. VUK’un 360. maddesi iştirak şartlarını yeniden ve farklı şekilde belirlemek
yerine, uygulanacak cezaya ilişkin düzenleme ihtiva etmektedir. Bu nedenle maddenin
uygulanabileceğinin kabul edilmesi halinde;

iştirak şartları TCK’ya göre, uygulanacak

yaptırımda VUK’un yapmış olduğu atıf dikkate alınarak yine TCK’ya göre belirlenecektir.
Kanun koyucu bu düzenleme ile dolaylı fâil veya yardım eden konumunda bulunanlara bir
menfaat elde edilmemesi durumunda daha az ceza verilmesini öngörmektedir488. Vergi suçuna
katılma konusunda TCK’nın “Suça İştirak” başlığı altında 37-41. maddeleri arasında yer alan
genel kurallar geçerli olacak489, ancak vergi suçuna “menfaat gözetmeden” iştirak edenler için
VUK’un 360. maddesi hükmüne göre indirim uygulanacaktır. Vergi kaçakçılığı suçu açısından
uygulanacak olan iştirak hükümleri, suçu oluşturan fiilleri işlememiş fakat fâile telkinde
bulunma, yardımcı olma, onu teşvik etme vb. şeklinde hareketlerde bulunmuş olan kişileri
cezalandırmayı amaçlamaktadır490.
VUK’un 360. maddesi hükmüne göre herhangi bir menfaat gözetmeden vergi suçuna katılma
halinde cezadan indirim uygulanmasına ilişkin, menfaati olmayan ancak vergi suçuna katılmış
kişilere verilecek ceza, o fiile özgü verilecek cezanın yarısıdır. Vergi suçuna iştirak halinde
indirimin sağlanmasının genel şartı, kanunda belirtildiği gibi suçun işlenmesinde fâilin
menfaatinin bulunmamasıdır491. Ancak menfaat elde ederek vergi kaçakçılığı suçuna iştirak
eden kişiye VUK’a göre uygulanacak cezanın yarısının mı indirileceği veya TCK’nın
öngördüğü indirimlerin mi uygulanacağı sorusunu cevaplamak gerekecektir. 5252 sayılı Türk
Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna 5349 sayılı Kanunla eklenen
geçici 1. maddesinde “Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında
yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve
en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme ile
kanun koyucu VUK’un da TCK’nın genel hükümleri ile çelişen düzenlemelerinin 31.12.2008
tarihine kadar geçerli olduğunu öngörmüştür. Ancak VUK’un 360. maddesi 08.02.2008
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5252 sayılı Kanun’un “ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler
yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar” ifadesi dikkate alındığında, 8.2.2008
tarihinden itibaren VUK’un uygulanacağını kabul etmek gerekmektedir. Bu nedenle VUK’un
488

BAYAR, a.g.e., s.186.
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360. maddesinde düzenlenen vergi kaçakçılığı suçuna iştirak durumunda belirlenen indirim
uygulanacaktır492.
TCK’nın 37. maddesine göre suçun kanûni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren
kişilerden her biri, fâil olarak sorumlu olduğu gibi, suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak
kullanan kişi de fâil olarak sorumlu tutulur. Vergi suçuna katılma durumunda vergi kaybının
oluşup

oluşmadığına

bakılmaksızın

hürriyeti

bağlayıcı

cezasının

uygulanması

gerekmektedir493. Madde kapsamında öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulanabilmesi
için gerekli olan şartlar şunlardır: Suça iştirak eden kişinin öncelikle bu suça iştirak iradesi
bulunmalıdır. Suç en az iki kişi tarafından işlenmelidir. İştirak edilen suç, VUK’un 359.
maddesinde öngörülen kaçakçılık suçlarından biri olmalıdır. İştirak kapsamında kaçakçılık
suçu; bizzat işlenmeli (asli maddi fâil) veya işlenmesine yardımda bulunulmalı (fer’i fâil)
veyahutta kaçakçılık suçuna başka bir kişi azmettirilmiş olmalıdır. Maddi menfaat gözetip
gözetmeme suçun unsuru olmayıp, cezayı hafifletici neden olarak kabul edilmiştir494. İştirak
halinde “filli irtikap etme ve doğrudan doğruya birlikte işleme” kavramları “asli maddi iştirak
hali” olarak kabul edilebilir. Asli ve fer’i ayrımının yeni kanunda terk edildiği ileri sürülse bile,
pratikte bu ayrımın devam ettiği anlaşılmaktadır. Fiili irtikap etmek, suçun meydana gelmesini
doğrudan etkileyen icra hareketlerini yapmaktadır. Fiili irtikap etmek açısından defter
kayıtlarında tahrifat yapılırken, suç ortağının kayıtları silmesi örnek verilebilir495. Fiili
doğrudan doğruya beraber işlemek ise, suçu yasada yer alan tipe uygun olarak icra hareketlerini
yapan fâille doğrudan doğruya işbirliği yapmak demektir. Bu olguya örnek; defter yaprağını
yırtarak, yerine yenisini yapıştırırken yardım etmek yeni sayfayı tutmak sayılabilir. 5728 sayılı
kanunla yapılan değişiklikten önce fiili hem irtikap etme hem de beraber işleme durumunda
suça katılanlar için ayrı ayrı menfaat şartı aranırken, söz konusu değişiklikten sonra; maddi
menfaat

gözetilmesi

şartı,

ceza

kanunu

hükümlerinin

uygulanması

sonucunda

aranmamaktadır496. Ayrıca suça iştirakten bahsedebilmek için suçu oluşturan fiil en az teşebbüs
aşamasına gelmiş olmalıdır497.
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( www.danistay.gov.tr.30.06.2011)
494 Yusuf Gökhan PENEZOGLU, “Vergi Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu Genel
Hükümlerinin Vergi Suçlarına Etkisi”, www.vergidegundem.com, 2005, s. 2.
495Sedat APAK, Vergi Suçlarında İştirak, Birleşme, Tekerrür, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İÜSBE, İstanbul, 2008, s.111112.
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Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçunda suça iştirakten söz
edebilmek için, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilinin birden çok fâil tarafından
gerçekleştirilmesi, aralarında illiyet bağı olması ve birden çok hareketin bulunması olmak üzere
temel üç şartın mevcut olması gerekmektedir. Suçun oluşması için suça katılma kastının (iştirak
iradesinin) bulunması ve karar verilen suçun birlikte işlenmesi (bağlılık koşulu) gerekmektedir.
Örneğin (A) firmasının sahte fatura düzenleyen (B) kişisinden sahte fatura temin ederek (C)
kişisine vermesi ve (C) kişisinin de sahte faturayı kullanması halinde (B) firması sahte fatura
ticaretinden elde ettiği komisyon gelirini beyan etmediğinden vergi kaybı oluşacaktır. (C)
firması ise sahte fatura kullandığından vergi kaybına sebebiyet vermiş olacaktır. Sahte fatura
düzenleme ve sahte fatura kullanma suçuna iştirak eden (A) firmasının suçun işlenmesinde
menfaatinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir498. Fiilin işlenmesine
yönelik olarak daha evvel mevcut olan kararı kuvvetlendiren kişi suça katılan kişidir. Bu fiili
işlemeye karar vermiş bir kimsenin bu kararının kuvvetlendirilmesi ile suç kabul edilen fiil
işlenmektedir. Kararın kuvvetlendirilmesi sahte belge kullanmak düşüncesini nasıl
uygulayacağını bir kişiye göstermek ve/veya bu şekilde verginin daha az ödenmesi veya hiç
ödenmemesi amacına ulaşılacağını ifade etmek şeklinde olmaktadır.
Kanun koyucunun VUK’un 360. maddesine göre, asıl fâil açısından kamu güvenini ihlâl etmiş
olmasını yeterli gördüğü, vergi ziyaını aramadığı vergi kaçakçılığı suçu için, suça iştirak edenin
menfaat

elde

etmesi

veya

etmemesi

bakımından

fark

öngörülmesi

doktrinde

eleştirilmektedir499. Çünkü vergi kaçakçılığı gibi soyut tehlike suçları için menfaat ölçütü ile
iştiraki sonuca bağlamak doğru değildir. Düşüncemize göre, vergi kaçakçılığı suçu için iştirak
ile ilgili TCK hükümleri yeterli olup, VUK’un “Cezadan İndirim” başlıklı 360. maddesi
yürürlükten kaldırılmalıdır. Ayrıca suça iştirak edenler yönünden yetkili mahkeme, suçun
işlendiği yerin görev ve yetki alanına bakan mahkemedir. Doktrinde eleştirilen diğer husus,
VUK’un 359. maddesinde sayılan fiiller ile işlenen suçlar için iştirakin cezada indirim nedeni
olarak kabul edilmiş olmasıdır. Oysaki iştirak halinde işlenen suçların çoğunda, bir kişi
tarafından işlenen suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi, suçun daha kolay işlenmesini
sağlayacağı için bir indirim nedeni yerine aksine cezada artırım nedeni olarak öngörülmüştür500.
Aynı suça iştirak edenlere daha az ceza öngörülmesi ve VUK’un 359. maddesinde düzenlenen
sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile kaçakçılık suçu işleyen asli fâile daha fazla ceza

Mustafa 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
499 BAYAR, a.g.e., s.185-186.
500 DONAY, a.g.e., s.3.
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öngörülmesi aynı suçta farklı cezalar kabul edildiği için, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir
durum oluşturmaktadır501.

11.2. Suça Teşebbüs (Suça Kalkışma)
Teşebbüs, kişi veya kişilerin uygun hareketlerle suçun icrasına başlayıp, elinde olmayan
nedenlerle tamamlayamaması durumudur502. Vergi suçlarında kural olarak hareket yapıldığında
suç tamamlanmış olduğu için, teşebbüs mümkün değildir. Hareket yapıldığında suç
tamamlanmış olduğundan herhangi bir suç yolu bulunmamaktadır. Suç yolunun bulunamaması
nedeniyle, elde olmayan nedenlerle yarı yolda kalma olarak tanımlanabilen “eksik teşebbüs”
ve gerekli hareketler yapılmasına rağmen sonuca ulaşamama durumu şeklinde tanımlanabilen
“tam teşebbüs” söz konusu olmayacaktır.
TCK’nın 35. maddesinde yer alan

“suça teşebbüs” suçun özel görünümü olarak kabul

edilmekte olup, önceki bölümlerde açıkladığımız TCK’nın 5. maddesindeki atıf nedeni ile
VUK’un 359. maddesi yönünden de geçerli kabul edilmektedir. Doktrindeki tartışma
konularından biri de suça teşebbüs kurallarının vergi kaçakçılığı suçu bakımından da işlevsel
olup olmadığıdır. DONAY’a göre suça teşebbüs bakımından VUK’un 359. maddesinde
düzenlenen suçlar açısından genelleme yapılmamalıdır503. Bir başka görüşe göre, neticesi
harekete bitişik suç olduğu için vergi kaçakçılığı suçlarında teşebbüs mümkün
bulunmamaktadır504.
Sahte belge düzenleme fiili açısından, suçun olağan davranışı ani suç ve neticesi harekete bitişik
suç şeklinde görünmektedir. Belgenin düzenlenme anı ile sonucun gerçekleştiği an örtüşmekte
olup, ayrı bir zararın aranmıyor olması, davranış ile birlikte kamu güveninin tehlikeye düşecek
olması teşebbüsü oldukça istisnai bir durum haline getirmektedir. Çünkü kanun sahte belgenin
tanımını yaparak davranış unsurunu sınırlandırmıştır. Davranışın kısımlara ayrılması ihtimâli
son derece düşüktür. Aynı şekilde sahte belge kullanma fiili bakımından da davranış kısımlara
ayrılarak bir suç yolu (Iter criminis) oluşturuyor ise teşebbüse elverişlilikten bahsetmek
mümkündür. Ancak kullanma ile sonuç aynı anda gerçekleşiyor ise teşebbüs mümkün
bulunmamaktadır505.
VUK’un 359. maddesindeki vergi suçlarının tamamının şeklî ve neticesi harekete bitişik suç
kabul edilerek teşebbüsün olanaksız olduğunu söylemenin doğru olmadığını, her suçun ayrı
ayrı incelenmesi ve icraî hareketlere başlandıktan sonra hareketin sonuçtan ayrılıp
501
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ayrılamayacağının belirlenmesi gerektiğini ifade etmek mümkündür506. VUK’un 359.
maddesinin (b) bendindeki sahte olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak, teşebbüse müsait
suçlardan olup sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması için üçüncü bir kişi ile anlaşma
yapan ve belgeleri kullanmak için kullanacağı yere ulaştırırken yakalanan kişi de teşebbüs
aşamasında kalmıştır507. Neticesi harekete bitişik suçlarda davranışın kısımlara bölünebildiği
(zamana yayıldığı) durumlar bakımından teşebbüs mümkün olabilecektir508.

11.3. Tekerrür (Suçların Tekrarlanması)
Ceza hukukunda kural olarak, fâilin vergi suçu işledikten sonra ikinci veya daha fazla suç
işlemesi halinde, suçlunun verilen ceza nedeniyle tedip olmadığı (uslanmadığı) dikkate alınarak
sonraki suça verilen cezanın artırılması yoluna gidilmektedir. Tekerrür, suçlunun suç işlemeye
devam ve ısrar etmesine bağlı olarak gelişmektedir509. Vergi ziyaı ve usûlsüzlük cezalarında
tekerrüre ait hükümler VUK’un 339. maddesinde düzenlenmiştir510. Bu madde hükmü ile
mevcut vergi ziyaı ve usûlsüzlük cezaları ile ilgili idârî cezalar düzenlenirken, ceza
mahkemelerinde yargılanması gereken adlî vergi suçlarına ait herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır. VUK’un 340. maddesinde “Bu kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve
usûlsüzlük cezaları ile 359. maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar içtima ve tekerrür
hükümleri bakımından birleştirilemez.” hükmü yer almaktadır. Bu madde dikkate alındığında;
VUK’ta belirlenen idârî cezalar ile, aynı yasanın 359. maddesinde yer alan hürriyeti bağlayıcı
cezaların veya diğer yasalardaki adlî suç sayılan eylemlere ait cezaların tekerrüre esas
alınmaları mümkün değildir511. Farklı yargı mercilerini ilgilendiren idârî vergi cezaları da
birbirlerine karşı tekerrüre esas alınamazlar512. VUK’un 339. maddesine göre vergi ziyaına
neden olan veya usûlsüzlük cezası kesinleşenler, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın
başından başlamak üzere vergi ziyaı suçunda 5 yıl, genel usûlsüzlük kabahatinde 2 yıl içinde
tekrar ceza kesilmesi halinde, vergi ziyaının cezası % 50, genel usûlsüzlük cezası ise %25
oranında arttırılarak uygulanır. Vergi kabahatleri açısından tekerrürün şartları; Kabahatin Vergi
ziyaı veya genel usûlsüzlük olması, önceki kabahatin cezasının kesinleşmiş olması, sonraki

Maliye Bakanlığı ile anlaşma olmaksızın belge basılması veya yetkisiz basılmış belgelerin kullanılması fiilleri ile işlenen
kaçakçılık suçlarında teşebbüsün mümkün olduğuna dair açıklamalar birinci bölümde vergi kaçakçılığı suçunun unsurları
başlıklı bölümde yer almaktadır.
507 DONAY, a.g.e., s. 153–154 .
508 TOROSLU, a.g.e., s.271
509 M.Ezhan DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Hukuku'nda Tekerrür-I”, Yaklaşım, Sayı 155, 2005, s.253.
510 VUK’un 339. maddesi:
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kabahatin belirli sürede işlenmesi, önceki ve sonraki kabahatin aynı vergi türünde olmasıdır513.
VUK’un 339. maddesinde “vergi ziyaına neden olan veya usûlsüzlük cezası kesinleşenler”
ifadesi ile tekerrür kapsamına giren kabahatler olarak vergi ziyaı kabahati ile usûlsüzlük
sayılmıştır. Bu ifadeden “vergi ziyaı kabahati” açık bir biçimde anlaşılırken "usûlsüzlük"
ifadesinin özel usûlsüzlük suçunu kapsayıp kapsamadığının tespiti konusunda tereddütler
oluşmuş, ancak bu maddede özel usûlsüzlük suçu açıkça sayılmadığı için kapsamadığı yönünde
hukuksal görüş oluşmuştur. Aksini savunanlar ise VUK'un ceza hükümleri başlıklı 4. kitabının
2. bölüm başlığının "Usûlsüzlük" olduğu ve özel usûlsüzlüklerin de bu kapsamda ele alınması
gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük kabahat ve cezaları VUK

hükümlerine göre ayrı ayrı belirlenmiş fiilleri kapsamaktadır ve iki ayrı kabahat türü olarak
tanımlanmıştır514. Gelir İdaresi Başkanlığı yayımlamış olduğu 15.08.2011 tarihli 49 No.lu VUK
Sirküleri’nde; “Bu itibarla bundan böyle, bir vergi cezasının tekerrür hükmü sebebiyle artırımlı
uygulanabilmesi için tekerrüre esas alınacak sonraki fiilin her halde daha önce işlenmiş bir fiil
için kesilen cezanın kesinleşme tarihinden sonraki bir tarihte işlenmiş olması gerekmektedir.”
şeklinde açıklamada bulunarak, Anayasa Mahkemesi’nin, 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/73 Sayılı Kararı’na uygun bir yaklaşım benimsenmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında; vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezası kesilen kişilere,
bu cezaların kesinleştiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde tekrar vergi ziyaı cezası ya da
tekrar usûlsüzlük cezası kesilmesi durumunda cezalarda artırım uygulanacağını öngören
kuralda tekerrür hükmüne esas alınacak sonraki fiilin her halde ilk fiil için verilen cezanın
kesinleşme tarihinden sonraki bir tarihte gerçekleşmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Tekerrür
ile ilgili yasa maddesi metni yapılacak değişikliklerle ceza hukukunda yer alan tekerrür
müessesesinin suçlunun tekrar suç işlemesinin önlenmesi amacına uyumlu hale getirilmelidir.
Kanun koyucunun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak ve uygulamada karşılaşılan tartışmalı
hususları sona erdirecek şekilde VUK’un 339. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesi
mümkündür:
“Tekerrür
Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usûlsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası
kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi
ziyaında beş, usûlsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası
yüzde elli, usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle

ŞENYÜZ, a.g.e., s.147.
KELECİOĞLU,“Vergi Usul Kanunu'nun Tekerrür Hükmü Uygulamasında İkinci Suç Kavramı”, Vergi Sorunları,
Sayı 167, 2002, s.157.
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uygulanır. Tekerrür nedeniyle sonraki fiil için artış tutarının hesaplanmasında; arttırılan tutar
hiçbir şekilde önceki fiil için kesilen vergi ziyaı cezasına göre yüzde elli, usûlsüzlük ve özel
usûlsüzlük cezasına göre yüzde yirmibeş oranına göre hesaplanan tutarı geçemez 515. Tekerrür
hükmüne esas alınacak sonraki fiilin karşılığı olan vergi ziyaı ve usûlsüzlük cezasının, her
durumda önceki fiil için verilen vergi ziyaı veya usûlsüzlük cezasının kesinleşme tarihinden
sonraki bir tarihte gerçekleşmiş olması gerekir.”
Vergi kabahatleri için TCK’dan farklı bir tekerrür düzenlemesini benimsemişken, Vergi suçları
için TCK’nın tekerrür hükümlerinin uygulanması benimsemiştir. TCK’nın “Suçlarda Tekerrür
ve Özel Tehlikeli Suçlular” başlıklı 58. maddesinde bir güvenlik tedbiri olarak öngörülen
tekerrür hakkındaki hükümleri, VUK’ta bu konu ile ilgili herhangi bir özel hüküm
bulunmadığından vergi suçları bakımından aynen uygulanacaktır516.
TCK’nın 58/1. maddesinde yer alan tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceden
işlenen suçun kesinleşmiş olması şartı aranmakta ve cezaların infaz edilmiş olması
gerekmemektedir. TCK’nın 58/2-a maddesine göre tekerrür hükümleri, önceden işlenmiş
suçtan dolayı beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet durumunda, bu cezanın infaz
edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. Önceden
işlenmiş suçun beş yıldan fazla süreyle hapis cezasını gerektiren vergi suçu dışında bir suç
olması ve ikinci suçun vergi suçu olması durumunda, ikinci vergi suçunun, önceki suçun
cezasının infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl içinde işlenmesi durumunda tekerrür hükümleri
tatbik edilecektir. Vergi suçları dolayısıyla verilmiş hapis cezalarının, TCK’daki kasten
işlenebilen diğer suçlar için öngörülen hapis cezalarında veya TCK’daki hapis cezalarının vergi
suçlarında tekerrüre esas alınmasının yerinde olup olmadığı tartışılması gereken bir konudur517.
TCK’nın 58/2-b maddesine göre tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı beş yıl veya
daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği
tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmamaktadır518.
VUK’un 359. maddesinde yer alan yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçunda hapis
cezasının üst sınırı üç yıl ve sahte belge düzenleme ve kullanma suçunda ve yetkisiz belge
basma ve yetkisiz olarak basılmış belgeleri bilerek kullanma suçunda hapis cezasının üst sınırı
beş yıl olduğuna göre ikinci suçun, önceki suçun cezasının infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl
içinde işlenmesi durumunda tekerrür hükümleri tatbik edilecektir.
Ceyhan İNALTONG, “Vergi Suçlarının ve Vergi Cezalarının Tekerrüründe Ceza Uygulaması”, Vergi Dünyası, Ocak 2011,
Sayı 353, s.10.)
516 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
517 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “İdari Vergi Yaptırımlarında Tekerrür, Referans Gazetesi, 08 Eylül 2008
518 BATUN, a.g.m., s.138.
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TCK’nın 58/4. maddesine göre kasıtlı suçlar ile taksirli suçlar arasında aynı şekilde tekerrür
hükümleri uygulanmayacaktır. Vergi suçu kasıtlı işlenebilen bir suç olduğu için, ikinci suçun
da kasıtlı işlenebilen bir suç olması gerekmektedir. TCK’nın 58/4. maddesine göre 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 alınamaz. TCK’nın 58/5. maddesine göre suçun işlenmiş olduğu
sırada on sekiz yaşını doldurmamış olanlar tarafından işlenen suçlar yönünden tekerrür
hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

11.4. Suçlarda Birleşme (İçtima)
Ceza hukukunda genel kural kaç tane fiil varsa o kadar suç ve ceza olacağıdır. Ancak bazı
durumlarda fâilin hukuka aykırı hareketi birden fazla suç tipine konu olmaktadır. İçtimada, fâil
aynı suç fiilini tekrarlamakta veya suç oluşturan bir fiilin içinde birden fazla hukuka aykırı
unsur ortaya çıkmaktadır. İçtimaının söz konusu olduğu durumlar TCK’nın 43. ve 44.
maddelerinde düzenlenmiştir. TCK’nın 42. maddesinde “biri diğerinin unsurunu veya
ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür
suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz“ hükmü ile bileşik suçları içtimadan ayrı tutulmuştur.
TCK’nın 43. maddesinde içtimaının zincirleme suç şeklindeki görünümü, 44. maddesinde de
ise aynı fâilin işlediği tek bir hukuka aykırı fiille birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet
vermesi durumu anlamına gelen fikri içtima düzenlenmiştir. 5237 sayılı TCK’da suçların
içtimaı başlığı üç farklı durumu düzenlemekte olup, 42. maddede yer alan bileşik suç vergi
kaçakçılığı bakımından özellikli bir durum oluşturmamaktadır. Ancak zincirleme suç ve fikri
içtima bakımından farklı hususlar bulunmakta olup, bu hususlar aşağıda incelenecektir.
TCK’nın 43. maddesine göre zincirleme suç (müteselsil suç), birden fazla suç olmasına karşın
fâile tek ceza verilmesi esasına dayanmaktadır519. Kanunda birden fazla hareketin gösterilmiş
olması ve bu hareketlerden bir tanesinin dahi yapılmış olması suçun oluşumu için yeterli
görülüyorsa, seçimlik hareketli bir suç söz konusu olmaktadır520. VUK’un 359. maddesine göre
yukarıda sayılan cezanın türü ve ceza süresindeki farklılık yönünden “seçimlik hareketli suç
ilkeleri” sonuca etkili olmaktadır. Aynı vergilendirme dönemi içerisinde, VUK’un 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
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BAYAR, a.g.e., s.176.
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hiç yaprak koymamak gibi seçimlik hareketlerin birkaçının veya hepsinin yapılması suçun
birden çok sayıda olduğunu göstermez. Bu durumda, tek suç oluştuğu kabul edilecektir. Katma
Değer Vergisi yönünden her hesap dönemi (takvim yılı) içerisinde izleyen vergilendirme
dönemlerinde, Kurumlar/Gelir vergisi yönünden ise izleyen hesap döneminde (takvim yılında)
zincirleme suç oluşacağı kabul edilmektedir521.
Vergi kaçakçılığı suçlarının diğer suçlarla birleşmesi durumunda uygulanacak herhangi bir
hüküm VUK’ta mevcut olmadığı için, TCK’nın içtimaıyla ilgili kuralları uygulanacaktır522.

11.4.1. Fikri İçtima
Kişinin işlemiş olduğu tek bir fiil şâyet birden fazla farklı suçun oluşumuna neden oluyorsa, o
kişinin bu suçlardan hangisi en ağır cezayı gerektiriyorsa o suç nedeniyle cezalandırılması
şeklinde tanımlanan “Fikri İçtima” TCK’nın 44. maddesinde düzenlenmiştir. VUK’ta
düzenlenen sahtecilik suçları, TCK’nın 207. maddesinde düzenlenen özel belgede sahtecilik
suçunun özel bir çeşididir.
VUK’un 359. maddesinde düzenlenen ve yukarıda sayılan ayrı ve bağımsız suç olarak
tanımlanan suçlardan en az ikisinin birlikte işlenmesi durumunda “tek fiil” şartı
gerçekleşmeyeceğinden “fikri içtima” hükmü uygulanmayacaktır523. Vergi suçları açısından
aynı sahte veya 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 kullanma
eylemlerinde aynı belgenin hem Kurumlar ve Gelir Vergisi hem de Katma Değer Vergisi’nde
kullanılması durumunda, farklı vergi türleri (Kurumlar ve Gelir Vergisi ve Katma Değer
Vergisi) esas alınarak tek fiil ile birden fazla suçun oluşacağı kabul edilmektedir524. Ancak 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 olacaktır525. Vergi suçlarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasında sahte belge
kullanma eylemleri için “değişik zaman” kıstası olarak Kurumlar ve Gelir Vergisi yönünden
“her bir vergilendirme dönemi” esas alınarak “izleyen yıllık” dönemlerde zincirleme bir suç

Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 20.12.2005 tarih ve E:2003/14269,K:2007/14079 Sayılı Kararı.
KAŞIKÇI, a.g.e., s. 241.
523DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., s. 387
524 Mehmet BATUN, “ Kaçakçılık Suçlarında İştirak, Birleşme, Tekerrür” , Yaklaşım, Sayı 213, Eylül 2010, s.137, Yargıtay
9. Ceza Dairesi’nin 15.1.1997 Tarih ve E: 1996/4410, K: 1997/110 Sayılı Kararı,
525 Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”,Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233,Şubat 2008, s. 99.
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kabul edilmektedir526. Katma Değer Vergisi yönünden vergi türü bakımından “aylık”
“vergilendirme dönemi/tarh döneminin” esas alınmasının adaletsizlik ve eşitsizliğe yol açacağı
düşüncesinden hareketle527 “hesap dönemi/takvim yılı” esas alınarak zincirleme suç kabul
edilmektedir528. Aynı takvim yılında tek bir fiille işlenen suçun vergi türlerinin farklı
olmasından dolayı iki ayrı suç olarak değerlendirilmesi zincirleme suç uygulaması dikkate
alındığında adil olmayacaktır.
Fikri içtimaının vergi kaçakçılığı suçları için de geçerli olduğu görüşünü savunanlara göre;
sahte belgenin aynı anda kullanılması fikri içtima kurallarına uygundur. Çünkü sahte belgenin
aynı anda kullanılması halinde, aynı hukuki yarara uygun tek bir fiilin varlığı söz konusu
olmaktadır. Ayrıca sahte belgenin farklı yükümlülere düzenlenmesi durumunu, fiil çokluğu
olarak görmek ve ayrı ayrı suçların oluştuğu kabul etmek gerekmektedir. Burada vergi kaybı
yaratma iradesinin varlığını bir ölçüt alınarak, fiili tek suç kabul etmek her zaman doğru sonuca
ulaşılmasını engelleyecektir. Çünkü sahte belge düzenleyerek vermek ve başkalarının
düzenlediği sahte belgeleri kabul etme suçları da aynı iradeye yöneliktir529.

11.4.2. Zincirleme Suç
Sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suçlarda zincirleme suç, diğer zincirleme
suçlarda olduğu gibi zamanaşımının başlangıcı, cezanın ve yetkili mahkemenin belirlenmesi
bakımından birlik oluşturur530. Suç işleme kararında birlik, zincirleme suçun sübjektif koşulu
olup, zincirleme suçun objektif koşulu birden çok suçu tek suça dönüştürmektir531.
Bir suç işleme kararının icrasını zincirleme suçun ön koşulu olarak kabul eden TCK’nın 43.
maddesi sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili suçlar yönünden de tartışılmakta
olup, konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.
TCK’nın 43/1. maddesine göre 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) uygulanacaktır. Zincirleme
suçun birden çok neticesi olması, birden çok suçu ve cezayı da beraberinde getirmektedir.
Zincirleme suçta temel ceza ve ona belirli oranlarda ekleme yapılmasının sebebi, fâilin tek bir
suç işleme kararı olmasından kaynaklanmaktadır. Zincirleme suçun ayırıcı vasfı, fâilin suç
Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 20.12.2005 Tarih ve E:2003/14269, K: 2007/14079 Sayılı Kararı
http://ictihatevi.com/documents.15.05.2011)
527 OK-GÜNDEL, a.g.e., s. 230,
528 BATUN, a.g.m., s.136-137.
529 BAYAR, a.g.e., s.181.
530 BAYAR, a.g.e., s.176.
531 Mustafa ÖZEN, Suçların İçtimaı (Zincirleme Suç, Fikri İçtima-Bileşik Suç), (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008, s. 183.
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işlemeye başlamadan önce suçu planlayıp düşünmesi, ancak eylem aşamasında bunu tek bir
kerede değil, parçalar halinde yapma imkânının var olmasıdır532. Suç işleme kararından amaç,
kanunun aynı hükmünün birden fazla ihlâl edilmesi hususunda önceden kurulan bir plan, genel
bir niyetin varlığıdır533. Suçun bir kişiye karşı işlenme şartı, suçun mağdurunun belli ve aynı
kişi olmasını ifade etmektedir. Vergi suçlarında mağdur devlet olacağı için suçun bir kişiye
karşı işlenme şartı gerçekleşmiş olacaktır534.
Zincirleme suçun oluşabilmesinin şartlarından biri de; suçun değişik zamanlarda işlenmiş
olması, iki suç oluşumu arasında bir zaman aralığının girme şartının sağlanmasıdır. Vergi
suçları için “değişik zaman” ölçütü kural olarak “vergilendirme dönemi”dir535. Suçun
işlenmesi “kast bütünlüğü” yönünden düşünüldüğünde aynı vergilendirme dönemi içerisinde
“farklı zamanlarda” gerçekleştirilen eylemler zincirleme suç kapsamında bir tek suçu
oluşturmaktadır536.
işlenmiş tüm suçları tek suç işleme iradesi olarak kabul etme yaklaşımı vergi kaçakçılığı suçu
açısından tartışılır bir hal almaktadır. Vergi kaçakçılığı suçu işleyenlerin tek amacının, eksik
vergi beyan etmek olmaması da dikkate alınmalıdır537. Yargıtay’ın suçun işlendiği anı her vergi
türü için kanunda belirlenen sürenin sonu olarak belirlemesi vergi suçunun oluşması için
parasal bir zarar öngören, 4369 Sayılı Kanun öncesinden gelen bir yaklaşımdır. Ancak 4369
Sayılı Kanun sonrası suçun oluşması için vergi ziyaı aranmadığı için, fiilin işlendiği tarihin esas
alınması gerekir. Çünkü fiilin işlendiği tarihte suçun oluşumu için vergi ziyaı şart olmayıp,
kamu güveni zarar görmüş olması yeterlidir. Sahte belgenin düzenlendiği ve kullanıldığı tarihte
kamu güveni her durumda zarar görmektedir. Ayrıca suçun işlendiği tarihin beyannameye göre
tespit edilmesi durumunda, yetkili mahkeme beyannamenin verildiği vergi dairesinin
bulunduğu yerdeki mahkeme olacaktır. Ancak sahte bir fatura düzenlenmesi halinde yetkili
mahkeme sahteciliğin yapıldığı yerdeki mahkemedir538.

11.4.2.2. Suçun Farklı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi

Ayhan ÖNDER, Ceza Hukuku , 9.Bs., İstanbul, Beta Yayın Dağıtım, 1989, s. 541.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 05.03.2002 Tarih ve E: 2002/11–28, K:2002/179 Sayılı Kararı,
(http://www.kazanci.com,25.04.2012)
534 ŞENYÜZ, a.g.e., s. 473-474.
535 Vergilendirme dönemi, vergilerin türlerine ve ticari faaliyetin niteliği ile vergilendirme usûlüne 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.
536 BATUN, a.g.m., s.137.
537 BAYAR, a.g.e., s.178.
538 DONAY, a.g.e., s.53.
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Zincirleme suça ilişkin hükümler, vergi suçlarının oluşumu yönünden “takvim yılı/hesap
dönemi” esas alınarak, aynı fâil tarafından aynı “takvim yılı/hesap dönemi içinde” vergi
suçunun birden çok işlenmesi durumunda uygulanabilir. Aynı şekilde vergilendirme dönemi
aylık olan vergi türleri açısından “farklı vergilendirme döneminde” fakat aynı takvim yılı
içerisinde vergi suçunun birden fazla işlenmesi durumunda da zincirleme suç oluşmaktadır.
Vergi suçunun sonraki vergilendirme dönemine uzaması ve hukuki bir kesintinin bulunmaması
halinde, zincirleme suç hükümleri tatbik edilebilir. Yargı kararlarında bu hâllerde her vergi
dönemi için bir suç olarak değil, aynı suç işleme kararının diğer yıla/döneme uzanmış olması
olarak kabul edilmektedir539.
TCK’nın 67. maddesine göre suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi halinde dava
zamanaşımı kesilmektedir540. Zincirleme suç şartlarının gerçekleşmesi açısından, aynı suç
işleme kararına iddianame ile kamu davası açılması durumunda, ikinci suç içinde ayrı dava
açılabilecek ve bu durum hükmedilecek cezanın belirlenmesinde yargıcın takdirine bağlı olarak
alt sınırın üstünde ceza şeklinde belirlenebilecektir. Sahte belge kullanma veya düzenleme
fiillerinde, belgeyi düzenleyen yönünden, belgenin üzerinde belirtilen düzenleme tarihinde ve
belgeyi kullanan yönünden ise defter kayıtlarına intikal ettirildiği tarihte suç işlenmiş
bulunmaktadır. Aynı takvim yılı/hesap dönemi içerisinde birden fazla sahte belge bulunması
yargı kararlarında541 zincirleme suç olarak kabul edilmekte, farklı takvim yılı(hesap dönemi)
içerisinde düzenlenen belgeler her yıl için ayrı suçun konusunu oluşturmaktadır. Bu durumda
da her yıl için ayrı dava açılacağı için zamanaşımı her yıl için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.
Zamanaşımının başlangıcı bir yıl içerisinde teselsülün sona erdiği en son fatura tarihi veya kayıt
tarihi olmaktadır542. Sahte belge düzenleyen kişilerin vergi mükellefi olmamaları durumunda,
beyanname vermeleri de mümkün olmadığı için, iki ayrı vergilendirme dönemi beklenilmeden
zincirleme suç hükümleri uygulanabilecektir543.

11.4.2.3. Suçun Temel Şekli Yönünden Nitelikli Şekillerinin Aynı Suç
Sayılması
TCK’nın 43. maddesinde “Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren
nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır.” hükmü yer almaktadır. Aynı vergi mükellefi tarafından,
hem muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, hem de sahte belge düzenlenmesi durumunda, birden
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 05.03.2002 Tarih ve E:2001/11–28, K:2002/179 Sayılı Kararı,
TCK’nın 67/2-c maddesi “Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi halinde dava zamanaşımı kesilir.”
541 Bkz. 1050,1051, 1057 ve 1065 No’lu dipnot.
542 DONAY, a.g.e., s.47-48.
543 DONAY, a.g.e., s.53.
539
540
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fazla fiil olmasına rağmen suç çokluğundan söz edilemeyecek; bu durumda, hafif olan suça
ceza verilmezken daha ağır olan suçun cezası tatbik edilecektir544. Geçitli suçlar olarak
adlandırılan bu tür suçlarda, fâil daha ağır suçu işlemek için daha hafif suçtan geçmek
zorundadır. Suç yolunda ilerleyen fâil, önce hafif suçu daha sonra aynı konuyla ilgili daha ağır
suçu icra edecektir. Hafif sonuçtan ağır sonuca doğru giden yolda fâil hangi sonuçta kalırsa söz
konusu sonuç için verilmesi gereken ceza verilecektir545. Şâyet fâil ağır sonuca ulaşmış ise, o
ana kadar oluşmuş hafif sonuçlar bağımsız kimliklerini kaybeder.

11.4.2.4. Değerlendirme
Suçun özel görünümlerinden olan İştirak, teşebbüs ve tekerrür hükümleri yönünden vergi
suçları için TCK’da düzenlenmiş olan hükümler uygulanması yeterlidir. Vergi Ziyaı ve
usûlsüzlük kabahatleri yönünden ise, tekerrürle ilgili yasa maddesi metni yapılacak değişikliklerle
ceza hukukunda yer alan tekerrür müessesesinin suçlunun tekrar suç işlemesinin önlenmesi
amacına uyumlu hale getirilmelidir. Kanun koyucunun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak ve
uygulamada karşılaşılan tartışmalı hususları sona erdirecek şekilde VUK’un 339. maddesinin
aşağıdaki gibi değiştirilmesi uygun olacaktır:
“Tekerrür
Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usûlsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası
kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi
ziyaında beş, usûlsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası
yüzde elli, usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük cezası yüzde yirmibeş oranında artırılmak suretiyle
uygulanır. Tekerrür nedeniyle sonraki fiil için artış tutarının hesaplanmasında; arttırılan tutar
hiçbir şekilde önceki fiil için kesilen vergi ziyaı cezasına göre yüzde elli, usûlsüzlük ve özel
usûlsüzlük cezasına göre yüzde yirmibeş oranına göre hesaplanan tutarı geçemez. Tekerrür
hükmüne esas alınacak sonraki fiilin karşılığı olan vergi ziyaı ve usûlsüzlük cezasının, her
durumda önceki fiil için verilen vergi ziyaı veya usûlsüzlük cezasının kesinleşme tarihinden
sonraki bir tarihte gerçekleşmiş olması gerekir.”
Vergi kaçakçılığı suçu için iştirak ile ilgili TCK hükümleri yeterli olup, VUK’un “Cezadan
İndirim” başlıklı 360. maddesi yürürlükten kaldırılmalıdır. Çünkü aynı suça iştirak edenlere
daha az ceza öngörülmesi ve VUK’un 359. maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve
kullanma fiilleri ile kaçakçılık suçu işleyen asli fâile daha fazla ceza öngörülmesi aynı suçta
544
545

BATUN, a.g.m., s.137.
DONAY, a.g.e., s.54.
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farklı cezalar kabul edildiği için, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.
Ayrıca suça iştirak edenler yönünden yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerin görev ve yetki
alanın olduğu mahkemedir.
VUK’un 359. maddesindeki vergi suçlarının tamamının şeklî ve neticesi harekete bitişik suç
kabul edilerek teşebbüsün imkânsız olduğunu söylemenin doğru olmadığını, her suçun ayrı ayrı
incelenmesi

ve

icraî

hareketlere

başlandıktan

sonra

hareketin

sonuçtan

ayrılıp

ayrılamayacağının belirlenmesi gerektiğini ifade etmek mümkündür. VUK’un 359. maddesinin
(b) bendindeki sahte olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak, teşebbüse müsait suçlardan olup
sahte olarak düzenlenen belgenin kullanılması için üçüncü bir kişi ile anlaşma yapan ve
belgeleri kullanmak için kullanacağı yere ulaştırırken yakalanan kişi de teşebbüs aşamasında
kalmıştır546.Neticesi harekete bitişik suçlarda davranışın kısımlara bölünebildiği (zamana
yayıldığı) durumlar bakımından teşebbüs mümkün olabilecektir.
Çalışmamızda ulaştığımız sonuçlardan biri, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri dahil
vergi kaçakçılığı suçları için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezaların süreleri, TCK ve diğer
ülkelerdeki hürriyeti bağlayıcı cezalarla birlikte değerlendirildiğinde yeterlidir. Bu cezaların
suç ve/veya cezaların birleştirilerek arttırılması doğru olmayacaktır. Suçların İçtimaı hususunda
VUK’un 359. maddesinde düzenlenen, gerek sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri,
gerekse sayılan diğer fiillerin birden fazla işlenmesi açısından, aşağıdaki gibi bir yasal
değişikliğin, VUK’un 340. maddesi açısından önerilebilmesi mümkündür547:
“Suç, kabahat ve cezalarda birleşme
Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin de kaçakçılık suçu olarak kabul edilen fiiller
yönünden; bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla işlenmiş fiillerin, birden
fazla takvim yılına sirayet etmesi halinde tek suç işlenmiş kabul edilir. Birden fazla işlenmiş
fiillerin, birden fazla takvim yılına sirayet edip etmediğinin bir suç işleme kararının icrası
kapsamında olup olmadığının tespit edilememesi halinde, aynı takvim yılı içerisinde tek suç
işlenmiş kabul edilir. Birden fazla işlenmiş aynı fiiller yönünden, o fiil için VUK’un 359.
maddesinde kabul edilmiş hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik edilir. Birden fazla işlenmiş farklı
fiiller yönünden, cezası en ağır olan işlenmiş fiil için kabul edilen hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik
edilir.
546

DONAY, a.g.e., s. 153–154 .
VUK’un “Suçlarda birleşme” başlıklı 340. maddesi “ Bu kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezaları ile 359
uncu maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez.
Bu Kanunla vergi cezasiyle cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359 uncu maddeye göre suç teşkil ettiği takdirde vergi cezası
kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre takibat yapılmasına engel olmaz.”
547
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Bu kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezaları ile 359 uncu maddede ve diğer
kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür hükümleri bakımından birleştirilemez.
Bu Kanunla vergi cezasiyle cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359 uncu maddeye göre
suç teşkil ettiği takdirde vergi cezası kesilmesi söz konusu madde hükmüne göre takibat
yapılmasına engel olmaz.”
VUK’un 359. maddesinde sayılan fiilllerin birleşmesi yönünden yasal değişiklik
önerisinde dikkate aldığımız ölçütler şunlardır:
1) Ülkemiz açısından “Aynı vergi dönemi içerisinde birden fazla belge düzenlenmiş veya
tedarik edilmiş ise, tek suç kabul edileceği” görüşü Yargıtay içtihatları ile süreklilik
kazanmıştır. Ancak VUK’ta bu hususta her hangi bir hüküm yer almamakta olup, yasal
düzenleme yapılması uygun olacaktır. Bu konuda benzer bir düzenleme İtalya uygulamasında
mevcuttur. İtalya’da işlenen vergi suçları açısından, aynı vergi dönemi içerisinde birden çok
fatura veya belge var olmayan işlemlere ilişkin olarak düzenlenmiş veya tedarik edilmişse,
ortada tek bir suç var kabul edilir. Suç sayılan fiillerin bir yıldan uzun sürmesi durumunda suç
isnadında bulunulan sanığın suçu aynı suç işleme kararı kapsamında işleyip işlemediği
incelenerek karar verilmesi gerekir.
2) Bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenen vergi suçlarına konu olan yasal
defterler, bir takvim yılı kullanılmak için noterde tasdik ettirilir, fatura ve diğer belgeler
bastırılır. Defter ve belgelerin tasdik ve basım sürecinde sahte belge düzenlemeyi amaçlayan
mükellefler aynı suç işleme kararına göre yasal işlemleri yerine getirmektedirler. Sahte Belge
kullanmayı amaçlayan mükellefler ise; genellikle aynı suç işleme kararının icrası kapsamında
öncelikle, yapacakları emtia ve hizmet satış tutarları üzerinde tahmini rakamları belirleyerek,
gerçek dışı gider faturalarını defter belge ve beyannamelerine yansıtmaktadırlar. Sahte belge
düzenleyen ve kullanan mükelefler sahte belgelere dayanarak aylık olarak KDV, üç aylık olarak
Geçici Gelir/Kurumlar Vergisi ve Yıllık Gelir/Kurumlar vergisi ödememeyi veya sembolik
düzeyde ödemeyi planlamaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, sahte düzenlenmiş veya
kullanılmış her belge için ayrı hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik etmek, suç ve ceza siyasetinin
amacına aykırı sonuçlar doğuracağı için, vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defter
ve belgelerin özelliğinden dolayı aynı takvim yılı içerisinde birden fazla belge düzenlenmiş
veya tedarik edilmiş ise, tek suç kabul edilmesi daha doğru olacaktır.
3) Aynı suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla işlenmiş aynı fiiller yönünden,
o fiil için VUK’un 359. maddesinde kabul edilmiş hürriyeti bağlayıcı ceza tatbik edilecek
olması, birden fazla işlenmiş farklı fiiller yönünden, cezası en ağır olan işlenmiş fiil için kabul
edilen hürriyeti bağlayıcı tatbik edilecek olması suçlarda birleşme yönünden adil olacaktır.
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Düşüncemize göre vergi kaçakçılığı suçuna uygulanan hürriyeti bağlayıcı cezalar diğer
ülkelerle mukayese edildiğinde ülkemiz açısından yeterlidir. Hürriyeti bağlayıcı cezaların
doğrudan veya içtima ile dolaylı olarak arttırılması yerine, vergi idaresinin denetim ve inceleme
faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak etkinleştirilerek ve mükelleflerin vergiye uyumunu
arttıracak önlemler alınarak uzun dönemde vergi suçları azaltılabilecektir.
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Uygulamalar
Suçun özel görünüm biçimleri anlatılmıştır.
Vergi suçlarının birlikte işlenebilmesi anlaşılmıştır.
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Uygulama Soruları
1. Vergi suçlarında teşebbüs olabilir mi?
2. Veri suçlarına iştirak ne şekilde ortaya çıkar
3. Vergi suçlarında hangi durumlarda fikri içtima olur?
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Bölüm Soruları
1) Kişi veya kişilerin uygun hareketlerle suçun icrasına başlayıp, elinde olmayan
nedenlerle tamamlayamaması durumuna ne ad verilir?
a. Birleşme
b. Teşebbüs
c. İştirak
d. Fikri içtima
e. Tekerrür
2) 359’uncu maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların
işlenmesinde maddi menfaatinin bulunmaması halinde, ne kadar ceza verilir?
a. TCK’nın suça iştirak hükümlerine göre verilecek cezanın dörtte biri
b. TCK’nın suça iştirak hükümlerine göre verilecek cezanın yarısı
c. TCK’nın suça iştirak hükümlerine göre verilecek cezanın üçte biri
d. TCK’nın suça iştirak hükümlerine göre verilecek cezanın aynısı
e. TCK’nın suça iştirak hükümlerine göre verilecek cezanın beşte biri
3) VUK’un 339. maddesine göre usulsüzlük kabahatine neden olanlara, cezanın
kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere 2 yıl içinde tekrar ceza
kesilmesi halinde, usulsüzlük cezası yüzde kaç arttırılarak uygulanır?
a. % 70
b. %50
c. %30
d. %25
e. %10
4) Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilinin birden çok fâil tarafından
gerçekleştirilmesi, aralarında illiyet bağı olması ve birden çok hareketin bulunması
halinde suçun özel görünüm hallerinden hangisi ortaya çıkmış olabilir?
a. Teşebbüs
b. Birleşme
c. Tekerrür
d. Fikri içtima
e. İştirak
5) Fâilin vergi suçu işledikten sonra ikinci veya daha fazla suç işlemesi halinde, suçlunun
verilen ceza nedeniyle tedip olmadığı (uslanmadığı) dikkate alınarak sonraki suça
verilen cezanın artırılması yoluna gidilmesine ne ad verilir?
a. Birleşme
b. Fikri içtima
c. İştirak
d. Tekerrür
e. Teşebbüs
6) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil
sayılan suçlara ………………………… adı verilir.
7) VUK’un 339. maddesine göre vergi ziyaına neden olanlara, cezanın kesinleştiği tarihi
takip eden yılın başından başlamak üzere 5 yıl içinde tekrar ceza kesilmesi halinde,
vergi ziyaının cezası yüzde …………………… arttırılarak uygulanır.
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8) Kişinin işlemiş olduğu tek bir fiil şâyet birden fazla farklı suçun oluşumuna neden
oluyorsa, o kişinin bu suçlardan hangisi en ağır cezayı gerektiriyorsa o suç nedeniyle
cezalandırılmasına ………………………… adı verilir.
9) Fikri içtima ………………… kanununda düzenlenmiştir.
10) Suçun özel görünüm biçimleri hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Suçun özel görünüm şekilleri; iştirak, suça teşebbüs, tekerrür, suçlarda birleşmedir.
İştirak, VUK’un “Cezadan İndirim” başlıklı 360. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre
“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.” şeklinde düzenlenmiştir. Bunun anlamı,
herhangi bir menfaat gözetmeden vergi suçuna katılma halinde cezadan indirim uygulanmasına
ilişkin, menfaati olmayan ancak vergi suçuna katılmış kişilere verilecek ceza, o fiile özgü
verilecek cezanın yarısıdır. TCK’nın 37. maddesine göre ise suçun kanûni tanımında yer alan
fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fâil olarak sorumlu olduğu gibi, suçun
işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fâil olarak sorumlu tutulur.
Teşebbüs, kişi veya kişilerin uygun hareketlerle suçun icrasına başlayıp, elinde olmayan
nedenlerle tamamlayamaması durumudur.. VUK’un 359. maddesinin (b) bendindeki sahte
olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak, teşebbüse müsait suçlardan olup sahte olarak
düzenlenen belgenin kullanılması için üçüncü bir kişi ile anlaşma yapan ve belgeleri kullanmak
için kullanacağı yere ulaştırırken yakalanan kişi de teşebbüs aşamasında kalmıştır. Neticesi
harekete bitişik suçlarda davranışın kısımlara bölünebildiği (zamana yayıldığı) durumlar
bakımından teşebbüs mümkün olabilecektir.
Ceza hukukunda kural olarak, fâilin vergi suçu işledikten sonra ikinci veya daha fazla suç
işlemesi halinde, suçlunun verilen ceza nedeniyle tedip olmadığı (uslanmadığı) dikkate alınarak
sonraki suça verilen cezanın artırılması yoluna gidilmektedir. Vergi ziyaı ve usûlsüzlük
cezalarında tekerrüre ait hükümler VUK’un 339. maddesinde düzenlenmiştir. VUK’un 339.
maddesine göre vergi ziyaına neden olan veya usûlsüzlük cezası kesinleşenler, cezanın
kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaı suçunda 5 yıl, genel
usûlsüzlük kabahatinde 2 yıl içinde tekrar ceza kesilmesi halinde, vergi ziyaının cezası % 50,
genel usûlsüzlük cezası ise %25 oranında arttırılarak uygulanır.
Ceza hukukunda genel kural kaç tane fiil varsa o kadar suç ve ceza olacağıdır. Ancak bazı
durumlarda fâilin hukuka aykırı hareketi birden fazla suç tipine konu olmaktadır. İçtimada, fâil
aynı suç fiilini tekrarlamakta veya suç oluşturan bir fiilin içinde birden fazla hukuka aykırı
unsur ortaya çıkmaktadır. İçtimaının söz konusu olduğu durumlar TCK’nın 43. ve 44.
maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre kişinin işlemiş olduğu tek bir fiil şâyet birden fazla
farklı suçun oluşumuna neden oluyorsa, o kişinin bu suçlardan hangisi en ağır cezayı
gerektiriyorsa o suç nedeniyle cezalandırılması şeklinde tanımlanan “Fikri İçtima” TCK’nın
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44. maddesinde düzenlenmiştir. VUK’ta düzenlenen sahtecilik suçları, TCK’nın 207.
maddesinde düzenlenen özel belgede sahtecilik suçunun özel bir çeşididir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde vergi suçunun tespiti durumunda kamu davasının nasıl açılacağı ve süresin nasıl
ilerleyeceği ele alınacaktır. Böylece kamu davasının aşamaları ve önemli unsurları
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kamu davası kim açar?
Kamu davasının ön şartı var mıdır?
Kamu davası açmak için hangi kanıtlar elde edilmeye çalışılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kamu

davası

açılabilmesi için önem
arz

Kazanımın

Kazanım

Konu

eden

hususlar

irdelenmesi
Kamu
savcının

rolü

görevleri irdelenir.

elde

edileceği veya geliştirileceği

Vergi kaçakçılığı durumunda
kamu ne şekillerde kamu davası
açılacağı öğrenilir.

davasında Kamu

nasıl

davasında

unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
savcının

ve yapması gereken hususlar ve
süreçler öğrenilir.

Konunun mevzuat boyutları ve

Konunun mevzuat boyutları ve
unsurları ele alındıktan sonra
uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kelimeler


Kamu davası



Soruşturma



Kovuşturma



Arama



Vergi incelemesi
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ONİKİNCİ BÖLÜM
CEZA YARGISI: KAMU DAVASI AÇILMASI 548
12.1. KAMU DAVASI
Ceza yargısının kapsamı, suç haberinin öğrenilmesi ile başlayan ve hükmün kesinleşmesine kadar
geçen süredir. Ceza yargısı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) “Tanımlar” başlıklı 2.
maddesine göre, öncelikle yetkili merciler tarafından suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin
kabulüne kadar geçen evre “soruşturma evresi”, ikinci evre ise iddianamenin kabulüyle başlayıp,
hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre ise “kovuşturma evresi” dir549. Soruşturma evresinin
“hazırlayıcılık” ve “ayıklayıcılık” olmak üzere iki temel işlevi vardır. Soruşturma evresi suç
şüphesi üzerine kovuşturmanın maddi gerçeklere uygun bir şekilde ve makul bir sürede
sonuçlandırılması amacıyla araştırma yapılması için hazırlayıcılık görevini yerine getirmektedir550.
CMK’nın “Bir Suç İşlendiğini Öğrenen Cumhuriyet Savcısının Görevi” başlıklı 160/1. maddesine
göre; Cumhuriyet Savcısı, suç işlendiği intibaını veren bir durumu öğrenir öğrenmez kamu davası
açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet
Savcısı ve emri altındaki adlî kolluk görevlileri vasıtasıyla kural olarak yazılı ve gizli yapılan
araştırma faaliyeti “soruşturma” ve araştırma faaliyetinin yapıldığı evre ise “soruşturma evresi”
olarak adlandırılmaktadır551. Soruşturma evresi tamam olduktan sonra kovuşturmaya yer olmadığı
kararını veya iddianame ile kamu davasının açılması kararını Cumhuriyet Savcılığı verir.
Kovuşturma evresi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamenin kabulüyle
başlamaktadır552. Deliller aracılığıyla kovuşturma evresinde olay ortaya konulmakta ve gerçek bir
sonuca varılmaktadır. Kovuşturma evresinde belirli bir uyuşmazlığın incelenip, deliller
çerçevesinde sonuca ulaşılması, iddianame ile dava konusu yapılmasına bağlıdır553. Cumhuriyet
Savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk
görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına
almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür554. İddianamenin kabulüyle kamu davası
açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar555.

Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
Yener ÜNVER, Hakan HAKERİ, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011, s.518
550
Ali PARLAR, Muzaffer HATİOĞLU, Erol Güngör YÜKSEL, Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller, Çapraz Sorgu ve İspat, Ankara,
2008, s.473-475.
551
CMK’nın “Soruşturmanın Gizliliği” başlıklı 157. maddesi ve “Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması” başlıklı
169. maddesi.
552
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.539.
553
Nevzat TOROSLU, Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara, 2011, s.262.
554
CMK’nın 160/2.
555
CMK’nın 170. maddesi “Kamu Davasını Açma Görevi” başlığını taşımaktadır. CMK’nın “İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı”
başlıklı 175(1. maddesine göre “İddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar.”
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CMK’nın “Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi” başlıklı 225/1.
maddesine göre yargılamanın sonunda verilecek olan hüküm sadece iddianamede unsurları
belirtilen suça ilişkin fiil ve fâil ile sınırlandırılmıştır.

12.1.1. Kamu Davası Açılabilmesinin Ön Şartı ve Soruşturma Öncesi Evresi
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından yapılan vergi incelemesi sonucunda hapis
cezasını gerektiren bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi halinde suçun bildirimi veya Cumhuriyet
Savcılığı tarafından diğer şekillerde suçtan haberdar olunması halinde vergi incelemesi yapılması
talebinde bulunulması usûlü VUK’un 367. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmü ile suçun
tespiti, vergi incelemesine ve vergi incelemesi sonucunda suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde
suçun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi önşartına bağlanmıştır556. VUK’un 367. maddesinde
belirlenen vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara “suç duyurusunda bulunma zorunluluğu”
getiren ve bir kovuşturma şartı olan düzenleme ceza soruşturması ve kovuşturmasına başlanması
yöntemlerinin bir istisnasıdır557. Cumhuriyet Savcısı vergi suçu raporu bulunmadan, suç oluşturan
olay tespit ettirilmeden ve teknik bir konuda bilgi sahibi olmadan doğrudan doğruya kamu davası
açamamaktadır558. Cumhuriyet Savcısı’nın, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar marifetiyle suç
duyurusunda bulunulması dışında, diğer şekillerde suçtan haberdar olması halinde, kamu davasının
açılabilmesi vergi incelemesi için ön şart olarak öngörülmüştür559. Kamu davasının açılması vergi
incelemesi sonucunun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesine kadar geri bırakılacaktır. Cumhuriyet
Savcılığı’na suçun işlenildiğine dair doğrudan bir ihbarda bulunulmuş ise Cumhuriyet Savcılığı bu
durumu derhal ilgili vergi dairesine bildirerek vergi incelemesi yapılmasını talep edecektir 560. Vergi
incelemesi sonucunda düzenlenen vergi suçu raporu Cumhuriyet Savcılığı’na verildikten sonra
kamu davası açılacaktır561. Soruşturma sırasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından vergi suçu
raporunun (mütalaanın) olmadığının fark edilmesi durumunda, soruşturmaya ara verilecek ve vergi
incelemesi talep edilerek, soruşturmaya vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi suçu raporundan
sonra devam edilecektir562. Soruşturma evresinde davanın, vergi incelemesi şartı gerçekleşmeden
açılmış olduğunun anlaşılması halinde durma kararı verilir ve vergi incelemesinin sonuçlanması

Azmi DEMİRCİ, “Vergi İncelemelerinde Tespit Edilen Kaçakçılık Suçlarının ve Diğer Suçların İlgili Makamlara Bildirilmesi II”,
Yaklaşım, Sayı 217,s.96.
557
Nurullah KUNTER, Feridun YENİSEY, Ayşe NUHOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Bası, İstanbul, 2006, s. 107–108.)
558
Osman Selim KOCAHANOĞLU, Türk Vergilendirme Hukukunda Vergi Suçları Vergi Cezaları ve İhtilaflar Sistemi, 1. Bası, İstanbul,
1977, s. 199.
559
M. Ezhan DOĞRUSÖZ, “Bazı Vergi Suçlarının Ceza Mahkemesinde Görülmesinde Şarta Bağlılık Hali”, Yaklaşım, Sayı 199, Temmuz
2009, s.248.
560
CMK’nın 158.
561
Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 27.6.2001 Tarih ve E: 2001/6898, K: 2001/7380 Sayılı Kararı, ”
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CMK’nın 223/8. Maddesi
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beklenir. Vergi suçu raporu ve mütalaa olmadan karar verilmesi bozma nedenidir563. Vergi suçu
raporu olmaksızın verilmiş olan karar, temyiz edilirse ön şart tamam olmadığı için usûl yönünden
bozulur. CMK’nın 223. maddesine göre kamu davasının durması kararı, soruşturmanın veya
kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş ve şartın henüz gerçekleşmediğinin anlaşılması
durumunda şartın gerçekleşmesini beklemek amacıyla verilmesi gereken karardır564.

12.1.1.1. Suçun Maddi Unsurunun Tespiti
Soruşturma öncesi evresinin ilk ve en önemli aşaması vergi suçunu oluşturan sahtecilik olayının
tespitine yönelik vergi incelemesidir. VUK’un 134. maddesinde düzenlenen vergi incelemesi ile
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması için,
vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetinin ortaya
çıkarılması gerekecektir. VUK’un 3. ve 134. maddelerine göre, vergi incelemesi vergi mükellefinin
defter ve belgeleri ile sınırlı olmaksızın her türlü ispat aracı kullanılarak yapılacaktır. Vergiyi
doğuran olayın gerçek mahiyeti ile belgelere yansıyan kayıtlar arasında farklılık olması durumunda,
kayıtların doğru ve gerçek olduğu yönünde vergi mükellefinin olayı ispatlamak üzere inandırıcı ve
hukuken kabul edilebilir delilleri kullanması mümkündür565.
Vergi hukukunda vergi matrahının tespit edilmesine yönelik düzenlenen bu belgeleri düzenleyenler
hakkında hukuki bir hüküm ifade eden belgeler maddi delil niteliği taşımaktadır. Yasal mevzuata ve
gerçeğe uygun düzenlenen defter, fiş, fatura, bordro, kontrat, makbuz vb. belgeler maddi delil olarak
kabul edilmektedir. Yargı kararlarına göre; vergi kanunlarına uygun düzenlenen defter ve belgeler,
defter kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemeleri, tanık beyanları, defter, fatura, makbuz, müstahsil fişi,
bordro, resmi kayıt ve mukaveleler, vergi mükellefi tarafından vergi incelemesi sırasında ikrar
edilen hususlar, bizzat olayın içinde bulunan ve hep birlikte vergi mükellefi aleyhine beyanda
bulunmalarının düşünülmesinin mümkün olmadığı alıcı beyanları ve vergiyi doğuran olayda taraf
olan kişilerin yazılı ve sözlü beyanları maddi delil niteliği taşımaktadır566. Vergi matrahının
tespitinde dayanağı olan vergi mükellefine ait belgelerin, vergi kanunlarda ve bu kanunların vermiş
olduğu yetkiye dayanılarak yapılan idârî düzenlemelerde belirlenen şekil kurallarına uygun olması
ve belgelerin temsil ettiği vergiyi doğuran olayla ilgili diğer şeklî işlemler eksiksiz ve tam olarak
yerine getirilmiş olmalıdır. Ayrıca vergiyi doğuran olayı gösteren belgelerin şekil şartlarına uygun
Yargıtay
9.
Ceza
Dairesi’nin
06.11.1990
Tarih
ve
E:
1990/2860,
K:
1990/3641
Sayılı
Kararı.(
http://ictihatevi.com/documents?orgs%5B%5D=%5B37%5D&per_page=25&ara=&page=382.05.06.2011)
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ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.691.
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Veysi SEVİĞ, “Gelişen Vergi Hukukunda Delil ve İspat”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 23, Sayı 277, Eylül 2004, s. 10–14.
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Danıştay 4. Dairesi’nin 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…”(http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp 12.04.2011)
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olarak düzenlenmiş olması, belge içeriğinin mutlaka doğru olduğu anlamına gelmez. Vergi
hukukunda, vergi suçuna konu olan sahtecilik eylemlerinde suçun maddi unsurunun kesin ve
ayrıntılı olarak tespit edilmesi, bir belgenin sahte olup olmadığına ilişkin somut belge üzerinde
yapılan tespite göre değil, belgeye yansıtılan işlemin gerçek olup olmadığının tespitine yönelik
olduğu için çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır567. Vergi mükellefi tarafından düzenlenen belgelerin
ve bu belgeler esas alınarak gerçekleştirilen defter kayıtlarının vergilendirmeye konu olabilmesi için
söz konusu şeklî işlemlerin, vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti ile uyumlu olması
gerekmektedir568. Vergi incelemeleri ile vergi idaresi, vergi mükellefi tarafından şeklî delil niteliği
taşıyan belgelerle ortaya konulan ekonomik işlemin doğruluğunu ve gerçekliğini araştıracaktır.
Aşağıdaki bölümlerde sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık fiillerinin
tespit edilmesi ve soruşturma öncesi evresi incelenecektir.

12.1.1.1.1. Vergi İncelemesi
Vergi incelemesi yasalar gereğince vergi ödemekle yükümlü olanlar tarafından ödenecek vergilerin
doğruluğunun vergi inceleme yetkisi olan memurlar tarafından araştırılıp tespit edilmesidir569. Vergi
incelemelerinde yükümlülere ait defter ve belgeler her zaman ilk hareket noktasını oluşturur570.
Düzenlenen belgelerin içeriği, düzenleyen yükümlülerin faaliyet konuları, faaliyette bulunma süresi
ne olursa olsun defter ve belgeler üzerinden inceleme yapılmaksızın bir kanaate ulaşılması oldukça
zordur. Defter ve belgeler üzerinde yapılacak olan incelemeler sadece belgeleri düzenleyen
yükümlüleri değil, emtia veya hizmet satın aldığı işletmeler varsa bu yükümlüler ile ilgili de
inceleme genişletilerek sürdürülecektir571. Emtia veya hizmet satan yükümlü ve bu yükümlüye mal
tedarik edenler nezdinde ve defter ve belgeler üzerinde inceleme yapılmadan, sadece diğer veriler
ile faturanın sahteliği iddia etmek mümkün değildir572.
Danıştay içtihatlarına göre belgelerin sahteliğini tespit etmek için defter ve belgeler üzerinde
yapılacak olan vergi incelemesi sırasında, alım satım faaliyetleri ile uğraşan vergi mükellefleri için
defter ve belgeler üzerinde kaydi ve fiili envanter yapılarak emtia miktar dengesinin oluşup
oluşmadığının araştırılmalıdır. Danıştay tarafından verilen bir kararda573 “…ödenmesi gereken
vergilerin doğruluğunun tespiti ancak faturaların gerçek bir mal hareketine dayanıp
567

DONAY, a.g.e., s.147.
Danıştay 3. Dairesi’nin 26.09.2006 Tarih ve E: 2006/30, K: 2006/2284 Sayılı Kararı,
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Maliye Bakanlığı bünyesinde doğrudan Bakana bağlı olarak faaliyet gösteren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 10.07.2011 Tarih ve 27990
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.r.
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M.Aykut KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”,Yaklaşım, Sayı 95, Kasım 2000, s.122.
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İsmail Hakkı DURA,“Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgelerin Oluşumu ve Engellenmesi(I)”, s.71.
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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 içindeki mal hareketlerine
ilişkin inceleme ve araştırmanın yapılmadığı, sahte fatura düzenlediği ileri sürülen şahısların
tamamının vergi mükellefi olmasına rağmen karşıt inceleme yoluna başvurulmadığı, yalnızca bağlı
olduğu vergi dairesinden gelen yazılar esas alınmak suretiyle faturanın gerçeği yansıtmadığı
sonucuna ulaşıldığını bu sebeple tarhiyatın kaldırılması gerektiği…” şeklinde hüküm tesis
edilmiştir. Başka bir Danıştay kararında da emtia ticareti yerine fatura ticareti yaptığı saptanan
kişilerden alınan malın, gerçekte üreticiden satın alındığının kesin delillerle saptanamaması
durumunda, idarenin iddiasının işletmenin defter ve belgeleri üzerinde emtia dengesi, üretim ve
ödeme belgeleri ile doğrulanarak tespiti gerektiği belirtilmektedir574. Bu yargı kararlarından da
anlaşılacağı üzere, belgelerin sahteliğini tespit etmek için defter ve belgeler üzerinde yapılacak
incelemelerde, alım satım faaliyetleriyle uğraşan mükellefler için defter ve belgeler üzerinde kaydi,
bazı durumlarda fiili envanter yapılarak emtia dengesinin oluşup oluşmadığından hareket edilmeli
ve bu işlemlerden sonra sahte belge yönünden karar verilmelidir575. İmalatçı işletmeler için satıma
konu ettiği malları üretebilecek kapasiteye sahip olup olmadığının üretim hacmi dikkate alınarak
tespit edilmesi gerekir. Ayrıca işletmelerin defter ve belgeleri üzerinde satışlarının da incelenmesi
bir yöntem olarak kullanılabilir.
Düzenlenen belgelerin içeriklerinin sahte belge niteliğinde olup olmadığı ile ilgili olarak yapılacak
ilk araştırma ve incelemelerden biri karşıt incelemedir576. Emtia veya hizmet alan vergi yükümlüsü
ile ilgili inceleme yapılıyor ise, emtia veya hizmeti satan vergi yükümlüsü nezdinde de gerekli
incelemenin yapılarak karşılıklı mutabakatın sağlanması gerekir. Mükellefin bilinen adreslerinde
bulunamaması düzenlenen belgenin sahte olduğunu doğrudan tek başına ispatlayabilecek bir ispat
aracı değildir577.
Karşıt inceleme kapsamında vergi idaresi tarafından bilinen adreslerinde bulunamayan
mükelleflerin bulunamaması ile ilgili nedenler şunlardır:
 Yükümlü sahte belge işi ile iştigal ettiği için verilen adreste yoktur578.
 Firma paravan olarak kurulduğu için sürekli adres değiştirmektedir579.
 Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti zarar ettiği için terk eden mükellefler, vergi borçlarını
ödememek için adresini değiştirmiş ve vergi dairesine bildirmemiştir.
VDDGK’nın 2.6.1989 Tarih ve K:1998/159 Sayılı Kararı, ( www.danıştay.gov.tr/erişim 2.11.2009)
M.Aykut KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.123.
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 Ticari, zirai veya mesleki faaliyetini terk etmiş, fakat ölüm, tasfiye, birleşme vb. nedenlerle
adres değişikliğini vergi dairesine bildirmemiştir.
 İş yeri değişikliği yaptığı halde bilerek veya bilmeyerek vergi dairesine bildirmemiştir.
 Hürriyeti bağlayıcı cezanın infaz edilmesinden kaçınma, vatandaşlıktan çıkarılma, gaiplik
vb. gibi nedenlerle adres değişiklikleri tespit edilememiştir580.
Karşıt incelemeden amaç vergi yükümlüleri arasındaki ekonomik ilişkilerin doğruluğunun ve
tutarlılığının incelenmesidir. Karşıt incelemelerde sadece belgenin karşı tarafın kayıtlarına intikal
ettirildiğinin tespit edilmesinden başka, söz konusu belgeyi düzenleyen vergi yükümlüsünün
belgede yer alan miktardaki emtiayı satabilecek veya hizmeti gerçekleştirebilecek iş hacmine ve
kapasitesine sahip olup olmadığının, gerekirse alt firmalarının da kayıtlarına inerek saptanması gibi
çeşitli aşamaları olan işlemler bütünü mevcuttur581. VUK’ta belirtilen belgelerin düzenlenmesi
sırasında şekil şartlarına uyulmuş olması vergi yükümlülerinin lehine hukukta ilk görünüş karinesi
olarak isimlendirilen bir karine olup bu belgelerin sahte belge niteliğinde olup olmadığının tespit ve
ispat edilmesi gerekmektedir582. Sahte belge düzenleme eylemi; bu işi meslek haline getiren,
gerçekte ticari hiç bir faaliyeti olmayan, bu işin riskini göze alan, üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz
her hangi bir mal varlığı bulunmayan kişiler tarafından yapılmaktadır583. Zaman içerisinde
ekonomik faaliyetleri iyiye gitmeyen bazı işletmelerinde sahte belge düzenleme ve kullanma
eylemlerine yöneldikleri de görülebilmektedir584. VUK’ta belirlenen belgelerin gerçek bir
ekonomik ilişkiyi yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesi için vergi idaresi tarafından kullanılan
yöntemler aşağıda açıklanacaktır.

12.1.1.1.2. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri İle İşlenen
Kaçakçılık Suçunun İspatında Kullanılan İdârî Usûller
12.1.1.1.2.1. Arama
Vergi mükelleflerinin veya mükellefle ilgili kanûni temsilci ve diğer şahısların üzerlerinde, işyerleri
ve evlerinde yapılan ve vergi kaçırmaya delil teşkil eden her türlü belge, bilgi ve bunları depolamış
alet ve cihazlara (CD, disket, bilgisayar) el konulması için yapılan idârî işleme “arama” denir585.
“Vergi gizlenmesi suretiyle işlenen bir vergi suçuna ait delillerin, suçu işleyen, iştirak eden veya
AKGÜNER-SEKDUR, a.g.e., s.30.
ERDİM, a.g.m., s.36-38.
582
Danıştay 7.Dairesi’nin, 12.6.2001, E:2000/7368, K:2001/2200 Sayılı Kararı,
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AKGÜNER-SEKDUR, a.g.e. , s.26.
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İsmail Hakkı DURA, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgelerin Oluşumu ve Engellenmesi”, Vergi Sorunları, Sayı 105, Eylül
2001, s.65.
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Osman Selim KOCAHANOĞLU, Vergi Suçları, Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları, İstanbul,1983, s.34, Arama ve İncelemenin
Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003,s.46, H.Nezih ŞEKER, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi,
Beta Basım, İstanbul ,1994, s.393.
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yardım eden, veyahutta ilgili bulunan diğer kişilerin işyerlerinde, ikâmetgâhlarında veya bu
kimselerin üzerlerinde arayıp meydana çıkarılması veya elde edilmesi amacıyla başvurulan bir
müessesedir.”586 Ceza Yargılama Hukuku açısından, 5271 Sayılı CMK’nın587 Birinci Kitabı’nın
Dördüncü Kısmında “koruma tedbirleri” adıyla düzenlenmiştir. Genel olarak arama; suç şüphesi
altındaki kişilerin, suç delillerinin ve müsadereye tabi nesnelerin elde edilmesi için; konutta, başka
kapalı yerlerde ve kişilerin üzerinde yapılan işlem şeklinde tanımlanmaktadır588. 01.06.2005 Tarih
ve 25832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adlî ve Önleme Arama Yönetmeliği’nin 5.
maddesi“Adlî arama, bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi
altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun
iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının
gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel
kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre
yapılan araştırma işlemidir.”589
VUK’un 142-147. maddelerinde düzenlenmiş olağanüstü bir inceleme yöntemi olarak kabul edilen
aramalı vergi incelemesi, alınan ihbarlar veya yapılmakta olan incelemeler sırasında, vergi
kaçırdığına dair emareler bulunan vergi mükellefi ve onunla ilişkili üçüncü şahıslar nezdinde
yapılmakta ve bünyesinde “arama ve el koyma” önlemlerini de barındırmaktadır590. Aşağıda
açıklandığı üzere aramalı vergi incelemesi, anayasal bazı temel haklara yasal müdahale niteliği
taşıması ve inceleme sonrasında uygulanan cezaî yaptırımların ağır olması nedenleri ile diğer vergi
denetim araçlarından farklılık göstermektedir.

12.1.1.1.2.1.1.Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından
Arama
Temel hak ve özgürlükler Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 12. maddesine göre,
“herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.”
Anayasa’nın 13. maddesinde ise temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının şartları
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.
Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” 2001 yılında Anayasa’nın 13. maddesinde yapılan
Ali DAYIOĞLU, “Arama ve Aramalı Vergi İncelemesinde Mükellefin Hakları”,Vergi Sorunları, Sayı 2, 1984, s.100.
17.12.2004 Tarih ve 25673 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu kanunun 334. maddesine göre 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
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http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23170.html 05.11.2010
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Emrah AKIN, “Aramalı Vergi İncelemesinde Temel Kişi Hakları Bağlamı”, Yaklaşım, S.167, Kasım 2006, s.76.
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değişiklik ile demokratik toplum düzeni ve ölçülülük ilkesi Anayasa’ya konulmuştur. Arama
uygulaması ile Anayasa’nın güvence altına aldığı konut dokunulmazlığına, özel hayatın gizliliğine,
kişi özgürlüğüne ve vücut bütünlüğüne müdahalede bulunulmaktadır. Anayasa’nın 20. ve 21.
maddelerine göre591, herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına
sahiptir. Özel hayatın, aile hayatının gizliliğine ve kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak,
usûlüne göre verilmiş hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili
kılınmış organın yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve
bunlara el konulamaz, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el
konulamaz. Anayasal temel haklardan olan özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının
sınırlandırılmasının şartları; sınırlamanın kanunla yapılması, meşru bir nedene dayanması,
demokratik toplum düzeni ve ölçülülük ilkesine aykırı olmamasıdır592.
Arama Anayasa’da düzenlenen ve güvence altına alınan bu haklara mutlak bir müdahaleyi
gerektirmekte olup, Anayasada bu hakların hangi şartlar altında nasıl sınırlanacağı ilgili maddelerde
düzenlemiştir. VUK’un 142. maddesinde yer alan düzenleme sınırlamanın kanunla yapılması şartını
biçimsel olarak karşılamaktadır. Sınırlamanın meşruiyeti, mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden
emareler bulunması anlamına gelen makul şüphe ve hâkim kararı ile yerine getirilmiştir. Hâkim
vergisel aramanın amacı ile kullanılacak araçlar arasındaki ilişkiyi analiz ederek usûlüne uygun
olarak arama kararı verebilecektir. Ayrıca VUK’ta aramaya ilişkin düzenlenmeyen hususlarda
CMK’nın ilgili hükümlerinin uygulanabilir olması kanûnilik şartını karşılamaktadır. Aramanın
VUK’un 359. maddesinde belirtilen kaçakçılık suçunun unsurlarını oluşturan suç delillerinin elde
edilmesi amacıyla yapılıyor olması suç işlenmesini önleme amacı taşıdığı için ve bu durumun kamu
düzeni ile ilgili olması nedeniyle meşru nedene bağlılık şartını karşılamaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesinde usûl hükmü ile ilgili düzenlemenin 2010 yılında yapılan anayasa
değişikliği ile Anayasa’nın “Özel hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesindeki “Kişisel veriler, ancak
kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına
ilişkin esas ve usûller kanunla düzenlenir.” hükmü ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuksal
güvence sağlanmıştır. Ancak aramalı vergi incelemesinde elde edilen verilerin işlenmesini
düzenleyen “İncelemede Usûl” başlıklı VUK’un 144. maddesi 1961 yılında ve o günün şartlarına
göre düzenlenmiştir. Günümüzün hızla değişen bilişim teknolojileri karşısında bu maddenin yetersiz
Anayasa’nın 20. ve 21. maddeleri “MADDE 20- Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel
hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
591

Nihal Saban, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İle Bir Vergi Hukuku Kavramını Okumak:Arama”, Polis Dergisi, Sayı 36,
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kaldığı görülmektedir. Çünkü VUK’ta aramada elde edilen bilgisayar ve elektronik verilerin nasıl
elde edileceği, kişisel veriler ve vergisel işlemlere ait verilerin nasıl sınıflandırılacağı konusunda
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Anayasa bu konu ile ilgili kanunla bir düzenleme yapma
yetkisi vermekte iken, VUK’ta halen bir düzenleme yapılmamış olmasının bir eksiklik olduğu
savunulmaktadır593.
Özel hayat ve aile hayatı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de koruma altına alınmıştır.
Sözleşmenin 8. maddesine göre, “herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı
gösterilmesi hakkına sahiptir.” Bu maddenin devamında müdahale sınırları, kamu otoritesi bu
hakkın kullanımına ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve
düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlâkın veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması olarak belirlenmiştir. Kamu otoritesinin müdahalesinin hukuka uygun
olması için kısıtlayıcı tedbirin kanunla düzenlenmiş olması, kısıtlama ile hedeflenen amacın meşru
olması ve müdahale anlamına gelen işlemin demokratik bir toplumda zorunlu olması gereklidir.

12.1.1.1.2.1.2. Vergi Usul Kanunu Açısından Arama
12.1.1.1.2.1.2.1. Arama Yapılmasının Gerekçeleri
Vergi incelemesine başlamadan veya başlandıktan sonra, bazı durumlarda bilgi ve belgelerin
kısmen veya tamamen ortadan kaldırılarak yok edilmesi riski bulunmaktadır594. İşte bu riskin
bertaraf edilebilmesi ve ayrıca arama gibi hukuksal açıdan çok hassas bir görevin görev ve yetki
tanımıyla örtüştürülerek595 yapılması için aramalı vergi incelemesi ile ilgili düzenlemeler VUK’ta
ayrıntılı olarak yapılmıştır. Vergi denetiminde aramalı vergi incelemesi yapılmasının nedeni normal
vergi incelemesi veya diğer denetim yolları ile elde edilemeyecek şekilde kaçakçılık suçuna konu
olan suç unsurlarının elde edilmek istenmesidir. VUK’un 142. maddesine göre, vergisel arama
yöntemi vergi kaçakçılığına ilişkin delillerin elde edilmesi ve sonucunun rapor ile açıklanmasını
sağlayan bir hukuksal kurumdur. Vergi kaçakçılığı suçu, ceza hukuku anlamında yargılamayı
gerektiren bir suç olduğu için, vergi kaçakçılığı dışındaki vergi suçlarının belirtileri ile karşılaşıldığı
zaman, vergisel arama yapılması mümkün değildir596. CMK’dan vergi hukukuna uyarlanmış
bulunan vergisel arama yöntemi ile, mükellef tarafından gizlenmek istenen belgelerin ele
geçirilmesi amaçlanmakta olup, bu yönüyle arama kamu alacağı yönünden bir tedbir niteliği
taşımaktadır597.

Engin HEPEKSAZ, Fatih ÇEVİKCAN, Ersan ÖZ, “Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği”, Vergi Dünyası, S.354, Şubat 2011, s.150-151.
Selim KANETİ, Vergi Hukuku, 2.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul,1989, s.173.
Veysi SEVİĞ, “ Vergi İncelemeleri ve Uygulama Dışı Bırakılan Yasal Düzenlemeler”, Dünya Gazetesi, 31.08.2000
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Genel olarak vergi incelemeleri mükelleflere yasal defter ve belgeleri isteme yazılarının tebliği ile
başlamakta olup, vergi mükellefleri bu tebligat ile haklarında vergi incelemesi başlatıldığını
öğrenmektedirler. Ancak aramalı vergi incelemelerinde vergi idaresinin mükellefi bilgilendirme
yetkisi yoktur. Şâyet vergi idaresi böyle bir bilgilendirme yapar veya önceden arama yapılacağını
mükellefe bildirir ise, TCK’da yer alan suç delillerini yok etme suçunun işlenebilmesi durumu
ortaya çıkabilecektir598. VUK’un 142. maddesine göre, yapılan incelemeler dolayısıyla veya alınan
bir ihbar nedeniyle, bir mükellefin vergi kaçırdığına delil oluşturan karineler bulunursa, bu mükellef
veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer kişiler nezdinde ve üzerlerinde arama yapılabilecektir.
VUK’un 142. maddesine göre arama yapmaya karar vermede asıl unsur "vergi kaçırıldığına delalet
eden emarelerin bulunması"dır. Madde metninde "kuvvetli emare" ifadesi bulunmadığı için, vergi
kaçırma ile ilgili herhangi bir belirti yeterli olacaktır. Ancak bu noktada soyut ve varsayıma dayalı
bir zan ve tahmin değil, bunların ötesinde emare niteliği taşıyan bazı maddi delillerin ortaya
konulması gerekmektedir. Ayrıca mükellef dışındakiler nezdinde arama yapılabilmesi için bu
kişilerin kaçakçılıkla ilgilerinin bulunması gerekmekte olup, bu ilginin kurulması hâkimin takdir
yetkisine bırakılmıştır. Vergi idaresi tarafından mükellef dışındaki kişiler nezdinde yapılacak arama
taleplerinde bu ilginin varlığını ve şeklini belirtmesi gerekmektedir599.
Arama yapılabilmesi için;
 Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların aramaya lüzum görmesi ve gerekçeli bir yazı ile
arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcına başvuruda bulunması,
 Sulh yargıcının da istenilen yerlerde arama yapılması yönünde karar vermesi şarttır600.
Aramalı incelemeden geçirilecek gerçek ve tüzel kişi mükellef ile ekonomik ve vergisel
bağlantıları nedeniyle çeşitli kişiler nezdinde ve yerlerde yapılmasına gerek görülen
aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı, bunlardan diğer sulh
yargıçlarının yetkisine dâhil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir. Yapılan bu
yasal düzenleme ile Sulh yargıcının yetkisi, kanunların sınırlarını tayin ettiği alanla
sınırlandırılarak yetki çatışmasının da önüne geçilmiştir601.

TCK’nın 281. maddesi delilleri mahkemeye teslim eden kişi hakkında bu maddede tanımlanan suç nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü
indirilir.”
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DOĞRUSÖZ, a.g.m., s. 185.,
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Arama ve İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003, s.47.
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kişiler için ağır ve ticari-psikolojik yıpratıcı bir yönü vardır601.
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12.1.1.1.2.1.2.2. Arama İle Ele Geçirilen Verilerin Delil Olma Niteliği
VUK’un 143. maddesinde hüküm altına alındığı üzere, arama yapılan kişiler (gerçek veya tüzel)
nezdinde, işyerinde veya ikâmetgâhlarında bulunan ve vergi kaçakçılığına delil teşkil edecek defter,
belge, kaset, disket, CD, bilgisayar hard-diski, mektup, kâğıt gibi her türlü eşyaya el konularak
aramaya katılanların en azından bir kısmının katıldığı bir tutanakla eşyalar genellikle çuvallara
konur ve mühürlenip imzalanır. Bu çuvallar inceleme elemanının iş yerine getirilerek koruma altına
alınır.
Arama yapılan hâllerde, inceleme diğer işlerden öncelikle ve çok kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.
Aramada ele geçirilen ve ayrıntılı olarak tutanaklara bağlanmış olan defter, belge, disket, CD gibi
kanıtlar üzerinden incelemeye acilen başlanır602. Aramada ele geçirilmiş ve tutanağa bağlanmış olan
her şey vergi kaçırıldığına delalet ediyorsa, her zaman birinci derecede kanıt niteliğindedir. Suç
delili olan defter, belge ve eşyalar tutanaklar imzalanmış olsa bile hiç bir şekilde mükellefe geri
verilmeyecektir603. Aramanın mesai saatleri dışında da sürmesini gerektirecek nedenlerin varlığı ve
ele geçirilen vergi kaçakçılığına delil teşkil eden her türlü eşyanın ayrıntılı olarak bir tutanağa
bağlanmasının mümkün olmaması halinde, bu eşyalar mükellef nezdinde emin bir yere veya
denetim elemanın iş adresinin olduğu yere getirilip kapalı bir yere konur ve mükellefle birlikte bu
kapalı yer mühürlenir604. Daha sonra mükellefin veya temsilcisinin hazır bulunduğu bir ortamda
mühür fekki yapılıp, içindekiler tek tek belirtilerek ve her birisine bir birini takip eden numaralar
verilerek ayrıntılı olarak tutanaklara bağlanır605. Bu tutanakların birer örneği de mükellefe veya
temsilcisine verilir. Arama kararında açıkça belirtilmemiş olsa bile, arama esnasında ele geçirilip
kapalı çuvallara konulan eşyaların inceleme elemanının çalıştığı yere götürülebileceği, VUK’un
143. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, mükellef aramada hazır bulunmaz veya imzadan imtina
eder ise veya çuvalların açılıp eşyaların bağlandığı tutanağın düzenlenmesi sırasında bulunmak
istemezse, iki memur aracılığı ile tutanak imza altına alınarak idârî işlem sonuçlandırılır.

12.1.1.1.2.1.2.3. Aramalı Vergi İncelemesinin Sona Ermesi
VUK’un 144,145 ve 146. maddelerine göre aramalı vergi incelemesiyle ilgili esaslar şunlardır606:
 Aramalı vergi incelemesinin, özel şartları taşıması nedeniyle üç ay içerisinde bitirilmesi
gerekir. Ancak, haklı gerekçelerin varlığı nedeniyle, bu incelemenin üç ayda bitirilmesine
mümkün değil ise, Sulh yargıcına gereken başvuru yapılarak inceleme süresinin uzatılması
Ercan ALPTÜRK, “Aramalı İncelemenin Bilgisayar Kayıtları Ve Bilgisayar Ekipmanları Yönünden Değerlendirilmesi”, Maliye Postası,
Sayı 537,15 Ocak 2003, s.94.
603
Emrah AKIN, “Aramalı Vergi İncelemesinde Temel Kişi Hakları Bağlamı”, Yaklaşım, Sayı 167,Kasım 2006, s.93.
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Arama ve İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003, s.48.
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Hakkı KOÇAK, “Aramalı Vergi İncelemesi ve Karşılaşılan Bir sorun”, Vergi Dünyası , Sayı 213,Mayıs 1999, (Vergi Dünyası CD Room)
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Arama ve İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003, s.46-49.
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talep edilir. Sulh yargıcının vereceği karar üzerine inceleme süresi uzatılabilir. Arama
sırasında ele geçirilmiş ve vergi ile ilgisi olmayan şahsî ve özel mektuplar ile diğer evrak ve
eşyalar tutanağa bağlanarak sahiplerine iade edilir607.
 Mükellef, vergi incelemesine yetkili olanların denetim ve gözetimi altında ele geçirilmiş
olan defter, belge ve diğer vesikalar ile eşyalar üzerinde inceleme yapabilir, bunlardan örnek
alabilme ve kayıt çıkarabilme haklarına her zaman sahiptir.
 Yapılan aramada, defter ve belgelere el konulmuş olması, mükellefin süresi gelen vergi
beyannamelerinin verilmesi ödevini ortadan kaldırmayacağından, yukarıda belirtildiği gibi
mükellef, beyannamesini düzenlemek için gerekli bilgileri her zaman alabilir. Mükellefin bu
yöndeki yazılı talebi vergi incelemesi yapanlarca yerine getirilmek zorundadır608.
 Mükellef nezdinde yapılan arama, vergi beyannamesi verme süresinin bitimine bir aydan
daha az bir süre kalmışken yapılmışsa, beyanname verme süresi (mücbir sebep hallerini
düzenleyen VUK’un 13. maddesinin 1-3. fıkralarıyla, zor durum hallerini düzenleyen aynı
kanunun 17. maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla) kendiliğinden bir ay uzar ve ek
süre de bu sürenin sonundan işlemeye başlayacaktır.
Arama esnasında ele geçirilen defter ve diğer evrakların koruma altına alınması nedeniyle,
mükellefin VUK’un 219. maddesi uyarınca yapılamayan kayıtları, söz konusu defterlerin geri
verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında belirlenecek uygun bir süre içerisinde yapılacaktır.
Ayrıca, kayıtların yapılması için idarenin bu amaçla vereceği süre bir aydan az olamayacaktır. Öte
yandan, mükellef dilerse, nezdinde yapılan arama sonucunda el konulan defterleri kendisine geri
verilinceye kadar tüm işlemlerini, yeniden tasdik ettireceği defterlere kaydedebilme, defterleri geri
verilince de bu kayıtları geri verilen defterlere aktarabilme haklarına sahiptir. Bu hak mükellefe
VUK’un 146. maddesiyle verilmiştir.
Aramalı vergi incelemesi bitirildikten sonra, normal vergi incelemelerinde, tarh edilecek (re’sen
veya ikmalen) vergi mevcut ise, düzenlenen bu rapor, tarhiyatı öngörülen vergiler ile kesilmesi
gereken cezalar için ilgili vergi dairesine gönderilir609. Ayrıca, vergi suçu yönünden VUK’un 359.
ve 360. maddelerinde yazılı suçlar, tespit edilmişse; konunun mahiyetini açıklayacak şekilde
düzenlenecek bir Vergi Suçu Raporuyla (esas tarhiyat raporu da ek yapılmak suretiyle) Cumhuriyet
Savcılığına bildirilmesi kamu davası açılacağı için zorunludur.

Aramalı vergi incelemesi

tamamlanıp rapor düzenlendikten sonra, suç unsuru teşkil ettiği gerekçesiyle mükellefe geri

İsmail YOĞUN, “Vergi Hukukumuzda Aramalı Vergi İncelemesi,” Maliye Ve Sigorta Yorumları, Sayı 461, 15 Eylül 2006, s.179.
AKIN, a.g.m., s.94.
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verilmeyen defter, belge ve diğer eşyalar ayrıntılı tutanaklarla tespit edilerek ilgili vergi dairesine
teslim edilip, güvenli bir ortamda koruma altına alınması sağlanır610 .
İnceleme elemanı incelemenin uzaması durumunda mahkemeden ek süre talep eder. İnceleme
elemanının haklı gerekçelerin varlığı nedeniyle talep ettiği süre, Sulh yargıcı tarafından verilmezse
dolayısıyla süre uzatım talebi reddedilirse, bu kez bir üst mahkeme durumunda olan Asliye Hukuk
Mahkemesine, Sulh yargıcının red kararı da eklenmek suretiyle yeniden yazılacak bir itiraz
dilekçesiyle (Cumhuriyet Başsavcılığı marifetiyle) başvurulur. Arama ile başlanılan vergi
incelemesi, haklı sebeplerin varlığı nedeniyle kanunda öngörülen üç aylık süre içerisinde
tamamlanamamışsa, Sulh ceza yargıcından talep edilen ek süre de verilmemişse, dolayısıyla süre
uzatım talebi reddedilmişse ve bu karara karşı bir üst yargı mercii konumunda olan Asliye Hukuk
mahkemesine itirazda bulunulmuş, itiraz da kabul edilmeyerek reddedilmiş ise vergi inceleme
elemanı ne yapacaktır? Düşüncemize göre ortaya çıkan bu yeni durumda üç aylık sürenin sonunda
aramalı inceleme süreci sona ermekte olup yeni bir idârî işlem süreci başlamalıdır. Bu sürenin
sonunda idârî işlemin “yeniden tanımlanarak” normal vergi inceleme süreci içerisinde incelemenin
sonuçlandırılacağının mükellefe bildirilmesi gerekecektir611. Çünkü aramada alıkonan ve suç
unsuru teşkil eden defter, belge ve diğer eşyaların hiç bir şekilde geri verilmesi mümkün değildir.
İnceleme elemanı, aramada ele geçirdiği bu defter, belge ve eşyalar üzerinde gerekli vergi
incelemesini sonuçlandırıp, incelemenin sonucunda da, tarhiyat, ceza ve vergi suçuna ilişkin
raporlarını yazıp ilgili yerlere tebligat sürecini başlatacaktır.

12.1.1.1.2.2. Ödemelerin Yapılış Biçiminin Araştırılması
Uygulamada en çok tartışılan konuların başında sahte olduğu ileri sürülen fatura bedelinin çek veya
banka yoluyla ödenmiş olması durumunda faturanın sahteliğinden söz edilip edilemeyeceğidir612.
Bu konudaki yaygın görüşe göre çek veya banka yoluyla yapılmış bir ödemenin, nakit ödemeye
göre daha ispatlanabilir oluşu nedeniyle, gerçek bir ödeme varsa gerçek bir mal veya hizmet alımını
söz konusu olduğudur613. Ancak ödeme şekli, faturanın gerçekliğini veya sahteliğini tek başına
ispatlayıcı değil destekleyici bir unsurdur614. Ödeme şeklini gösteren belgelerin sahteliğinin tespit
edilmesinde, ispatlama vasıtası olarak kullanılabilmeleri için vergiyi doğuran olayla ilgileri tespit
edilmeli, bunun yanında bu tür belgelerin kendi kanunlarında belirtilen şekil şartlarına uygun olarak
düzenlenip düzenlenmedikleri araştırılmalıdır. Örneğin çekin Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen
Arama ve İncelemenin Bitmesi, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Sirküler Rapor, Mart 2003,s.49.
(bkz.aynı yönde) AKIN,a.g.m., s.94.
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14.06.2011)
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şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmesi şarttır. Aksi takdirde, çekle ilgili bir ödeme söz konusu
olmayacağından vergiyi doğuran olayda meydana gelmemiş olacaktır.

12.1.1.1.2.3. Vergi Matrahı-Yapılan İş-Kapasite Uyumunun Araştırılması
Sahte fatura düzenleyenlerin belirli bir organizasyon çerçevesinde oluşturulan, sahte belge üretme
tekniklerinde uzmanlaşmış örgütlü kişiler oldukları yapılan incelemeler ve denetimlerde
anlaşılmaktadır. Bu kişiler sahte faturayı birinci elden piyasaya sürmemekte, birçok paravan firmada
dolaştırarak firmalardan oluşan bir zincirin içerisinde satabilmektedirler615.
Vergi idaresi “satın alınmamış bir malın satışınında olamayacağı” prensibi ile satışlarında gerçeği
yansıtmadığını kabul etmektedir616. Ancak, sahte fatura organizasyonu içinde olan veya olmadan
işe karışmış bazı firmalar gerçek faaliyette bulunabilmektedirler617. Bu tür durumlarda bazı
mükellefler gerçek olarak yaptıkları giderlerini veya mal alışlarını belgelendirememekte, bu
alışlarına karşılık sahte fatura temin edebilmektedirler. Bazı mükelleflere ise gerçek bir mal veya
hizmet satın aldığı halde, satıcı tarafından düzenlenen fatura sahte belge niteliğinde
olabilmektedir618. Söz konusu mal veya hizmet alınmış ancak faturası sahtedir. Mükellefin alış
faturalarının sahteliğinin tespiti; hazineye intikal etmeyen KDV’nin mükelleften aranılmasını da
gerektirecektir. Ancak böyle bir faturanın varlığı işletmenin içerisinde bulundukları dönem karını
azaltmak amacıyla kullandığı veya sahte fatura düzenleyerek gelir elde ettiği yönünde bir sonuca
ulaşmak için tek başına yeterli değildir619. Mükelleflerin alışlarının sahte olması tek başına bir ispat
aracı olmayıp aşağıda açıklanacak olan diğer tespit yöntemleri ile desteklemek gerekir620.

12.1.1.1.2.3.1. Çalışan İşçi Sayısı Yönünden
Mükelleflerin vergi matrahlarının yaptıkları iş ile orantılı olup olmadığının saptanmasında çalışan
işçi sayısı önemli bir destek unsurudur. Örneğin hizmet sektöründe faaliyet gösteren mükellef kişi
ve kurumların doğal olarak, hasılatları arttığı sürece çalıştırdıkları işçi sayısını da arttırmaları
gerekecektir. Aynı şekilde imalatçı işletmeler için fatura üzerindeki teslimin yapılmasını sağlayacak
sayıda işçi çalıştırıp çalıştırmadığının belirlenmesi faturanın sıhhati konusunda bilgi verecektir.

Ayhan YAMAN, “Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Yönelik Terk İşlemleri”, Maliye Postası, Sayı 586,1
Şubat 2005, s.97.
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satılmadığı hususunun emtia dengesi kurulmak suretiyle kaydi envanter yapılarak somut olarak saptanmadan sadece faturayı düzenleyen şahıs
nezdinde yapılan inceleme dikkate alınarak yapılan tarhiyatta isabet bulunmadığı…”( www.danıştay.gov.tr/erişim 05.01.2011)
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Vergi inceleme elemanı inceleme sırasında hasılatlar ile işçi sayıları arasındaki ilişkiyi de
sorgulayarak bir sonuca ulaşacaktır621.

12.1.1.1.2.3.2. Makine, Makine Parkı, Ambar, Demirbaş, Araç Gibi
Ölçütler Yönünden
Üretim işletmeleri için alım-satıma konu ettiği malları üretebilecek kapasiteye sahip olup
olmadığının üretim hacmi dikkate alınarak randıman incelemesi yapılması ve ayrıca işletmelerin
satışlarının incelenmesi gerekir622. İmalat işi yapan mükelleflerin üretimi gerçekleştirebilmek için
makine, makine parkları ve üretilen ürünlerin depolanmasında kullanacakları ambarlar ve bunları
taşıyabilecek araçlara ihtiyaçları vardır623. Ürünlerin üretimi, makinelerin kapasite kullanım oranları
ve işletmede mevcut ambar, araç gibi unsurlar “yapılan işin gerçek niteliğinin” araştırılması icap
ettiği için vergi inceleme elemanı açısından oldukça önemli verilerdir624.

12.1.1.1.2.3.3. Üretim Süreci ve Tüketilen Enerji Miktarı Yönünden
Üretim sürecinde yapılabilecek incelemelerde ilk madde-malzeme veya yarı madde-malzeme
şeklinde işletmeye giren ürünün mamul haline gelme süreci ve bu mamullerin satış tarihleri dikkate
alınarak, böyle bir ürünün fiilen satılmasının mümkün olup olmadığı destekleyici unsurlardan
biridir625. Ayrıca üretim yapan işletmelerde tüketilen elektrik, su, doğalgaz vb. ile kullanılarak
üretim yapılması enerji ve su giderleri üzerinde de bazı durumlarda inceleme yapmayı
gerektirmektedir.

12.1.1.1.2.3.4. Ürün Sevk Edilme Yöntemi Yönünden
Fatura üzerinde kayıtlı olan emtianın; hangi yolla sevk edildiği, malın miktarı ile sevkiyatın
niteliğinin uyumlu olup olmadığı, sevkiyat üçüncü kişilerce yapılmışsa bu kişilerin gerçek olup
olmadığı, sevkiyat alıcı veya satıcı tarafından gerçekleştirilmişse alıcı veya satıcının bunu
gerçekleştirebilecek taşıt parkına sahip olup olmadığı fatura içeriğinin doğruluğunu ispatlama
konusunda destekleyici unsurlardır626.

KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.126.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 02.06.1989 tarih ve K:1998/159 Sayılı Kararı.
( www.danıştay.gov.tr/erişim 04.01.2011)
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12.1.1.1.2.3.5. Ciro ve Kar Arasındaki Orantılılık Yönünden
Ekonomik ve ticari gereklerden hareketle vergilendirmeye ilişkin olayların gerçek mahiyetinin
tespit edilmesi ile ilgili ciro ve kar arasındaki orantılılığın araştırılması belge düzeni ile beraber
değerlendirildiğinde vergi incelemelerine yön veren önemli bir unsurdur.

İşletmelerde ciro

artmasına rağmen karın aynı kalması veya azalmasının sebeplerinin araştırılması gerekecektir.
İşletme kısa dönemde pazarlama stratejisinin bir gereği olarak daha düşük kar marjı ile çalışmayı
tercih edebileceği gibi, sektörel rekabet şartlarının sonucu olarak daha düşük kar marjıyla çalışmak
zorunda kalabilir. Ancak sahte belge düzenleyen ve kullanan mükelleflerde de hasılat ve maliyetler
kaydi olarak artmasına rağmen kar artmamakta veya zarar azalmamaktadır.

12.1.1.1.2.3.6. Sermaye ve Bilgi Birikimi Yönünden
İşletmenin defter ve belgeleri üzerinde kayıtlı işleri gerçekleştirebilmesine imkân sağlayan sermaye
miktarı, zaman zaman yapılan sermaye artırımları, verildiği ileri sürülen hizmetin o işletme veya o
kişi tarafından verilebilecek bilgi düzeyine sahip olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu araştırma
yapılırken ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınmış olan hizmetle ilgili belgelerinde
araştırılmasında fayda vardır.

12.1.1.1.2.3.7.Mükelleflerin Banka Hesap Hareketleri İle Belgelerin
Karşılaştırılması Yönünden
Mükelleflere ait banka hesap hareketlerinin belgelerle karşılaştırılması, gerçekleştirilen ekonomik
işlem için ödenen tutar ile düzenlenen belgelerin karşılaştırılması önemli unsurlardan biridir.
Faturaların üst ve alt nüshalarının farklı düzenlendiği durumlarda banka hesap hareketleri çok
önemli delil niteliği taşımaktadır.

12.1.1.1.2.4. Vergisel Ödevlerin Yerine Getirilip Getirilmediğinin
Araştırılması
VUK’un 19. maddesi hükmüne göre vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın
ortaya çıkması veya hukuki durumun tekemmülü ile doğmaktadır.

Beyan esasına dayanan

vergilerde, vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması veya hukuki durumun oluşmasında, vergi
idaresinin “aktif” bir rolü olmadığına göre, vergi borcunun zamanında ve tam olarak ödenmesi
açısından ispat yükünün mükellefe ait olması gerekmektedir627. VUK’ta belirtilen defter ve belge
düzeninin sonucu olarak mükellefin vergilemeye ilişkin olayları gerçek belgelere bağlama ve defter
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Tunay BAKIR, “Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)” , Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 6, Şubat 2004, s.131-136.
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kayıtlarına aktarma yükümlülükleri vardır. Mükellef, ancak beyanname, defter ve belge düzenine
uygun davranarak, beyanname defter ve belgelerin doğruluğu karinesinden yararlanabilir628.
Beyanname, defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığını ispat yükü vergi idaresine aittir. Mükellef
belge düzenine tamamen uygun davranmaz veya yasaya uygun olarak yerine getirmez ise, artık
defter ve belgeleri sağlıklı bir vergi incelemesine elverişli olmayacaktır. Bu durumdaki mükellefler
vergilendirme açısından defter ve belgelerin doğruluğu karinesinden yararlanamayacakları gibi,
defter ve belgeler mükellef yararına kanıt olabilme niteliklerini de yitirirler629. Ödevlerini
zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren iyi niyetli vergi mükelleflerin, diğer kişilerin vergi
ödeyip ödemediklerini takip etmesi ve onları bu yönde zorlaması imkânsız olduğu için onların
eylemlerinden dolayı sorumlu tutulmalarında yasal isabet bulunmamaktadır630.
Mükelleflerin defter ve belge ibraz etmemesi631, defter tutmaması, işyerinde ve ikâmetgâhında
bulunamayan mükelleflerin işi terk ve adres değişikliklerini bildirmemesi, beyannamelerini
vermemesi, ödenmesi gereken vergilerin ödenmemesi gibi vergi yükümlülüğüne ilişkin ödevlerin
zamanında yerine getirilmemesi, düzenlenen belgelerin gerçek bir ekonomik ilişkiyi yansıtıp
yansıtmadığı konusunda incelemelerle ilgili ipuçları oluşturmaktadır. Faturayı düzenleyen şirketin
defter ve belgelerinin yandığı için incelemeye ibraz edilememesi, şirket ve ortaklarının adreslerinde
bulunamaması, sermayesiyle kıyaslanamayacak şekilde ciro yapması gibi nedenlerle yapılan cezalı
tarhiyatları onayan yargı kararları mevcuttur632. Mükellefiyete ilişkin ödevlerini yerine
getirmeyenlerin düzenlediği belgelerin sahte olduğuna ilişkin yargı kararlarında; sahte olduğu kabul
edilen faturaların mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilmemelerine ilave olarak diğer
göstergelerde dikkate alınmaktadır. Bir Danıştay Kararında633 “…sahte fatura ticareti yapmak
üzere kurulduğu iddia edilen şirketin; bilinen tüm adreslerinde bulunamaması, defter ve belgelerini
incelemeye ibraz etmemesi ve çok yüksek tutarlarda cirosu olduğu halde sembolik denebilecek
düzeyde kar elde etmiş olması, şirketin sahte fatura ticareti kurulduğu kanaatini doğrulayıcı
tespitler olarak göz önüne alınır.” hükmü yer almaktadır.

Danıştay 7.Dairesi’nin 28.1.2002, E:2000/6409, K:2002/280 Sayılı Kararı, “Vergi ile ilgili ödevlerini noksansız yerine getiren, iş yerinde
iştigal konusuyla ilgili malzeme tespit edilen mükellefin düzenlediği faturaların gerçek olduğunun kabulü gerektiği hk.”
(www.danıştay.gov.tr/erişim 07.01.2011)
629
Tunay BAKIR, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)”, s.132.
630
Danıştay 9. Dairesi’nin, 24.2.1998 Tarih ve E:1997/1860, K:1999/684 Sayılı Kararı (www.danıştay.gov.tr/erişim 07.01.2011)
631
VDDGK’nın 03.07.2009 tarih ve E.2009/59,K.2009/397 Sayılı Kararı, “Defter ve belgelerin haklı bir neden olmaksızın ibraz edilmemesi
halinde bulunacak matrah farkı üzerinden üç kat vergi ziyaı kesilmesi gerekir.” http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp
(05.02.2011)
632
VDDGK’nın 27.10.2000 Tarih ve E. 2000/173,K 2000/340 Sayılı Kararı, “Yükümlüye fatura düzenleyen şahıslara ilişkin tespitlerden
yükümlünün alımlarının gerçek olup olmadığı hususu irdelenerek düzenlediği satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespitinden
sonra söz konusu faturaların komisyon karşılığı düzenlenip düzenlenmediğine karar verilmesi gerektiği hk.” www.danistay.gov.tr.(16.06.2011)
633
Danıştay 11. Dairesi’nin, 24.2.1998 Tarih ve E:1997/3669, K:1999/798 Sayılı Kararı. www.danıştay.gov.tr/erişim (07.01.2011)
628
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12.1.1.1.2.5. Vergi Mükellefiyet Tescil İşlemlerinin Araştırılması
Vergi idaresinin kayıtlarında adına vergi mükellefiyet tescili yapılmayan kişiler adına düzenlenen
belgeler açık bir şekilde sahteliği belli olan belgelerdir. Bu nitelikteki belgelerin tespit edilmesi
durumunda hukuksal anlamda da sahtelik mevcuttur. Adına belge bastırılan kişinin mükellef
olmadığı için, tasdik ettirdiği herhangi bir yasal defter ve belgeler mevcut değildir 634. Adına belge
düzenlenen kişilerin vergi mükellefi olmaması durumunda vergi idaresine verilmiş herhangi bir
beyannamede bulunmamaktadır. Vergi idaresi tarafından yapılan denetim, karşıt inceleme, ihbar vb.
gibi çalışmalar ile tespit edilmektedir. Bu denetimlerde “Büyük Alışlar(BA) ve Büyük Satışlar(BS)”
formlarının beyanname ekinde verilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından beyanname
alınmasında elektronik ortamın daha etkin kullanılması çapraz kontrollerin yoğunluğunu ve
etkinliğini arttırmıştır635.

12.1.1.1.2.6. Vergi Mükellefiyet Terk Tarihinin Araştırılması
Hukuken sahte olduğu kesin, açık ve kolay tespit yapılabilen belge türü vergi mükellefiyetini sona
erdirmiş mükellefler adına düzenlenen belgelerdir636. Sahte belge düzenlemeyi meslek haline
getiren kişiler; gerçek kişilerin mükellefiyet kayıtlarına ait bilgileri kullandıkları gibi,
mükellefiyetleri sona eren kişilere ait bilgileri de kullanabilirler637. Hatta böyle bir hukuka aykırı
işlemi bilerek veya bilmeyerek mükellefiyeti terk eden mükellefler veya temsilcileri de yapabilir.
Örneğin ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti gösteren yükümlüler vergi mükellefiyeti sona
erdikten sonra doğal olarak bu faaliyetleri ile ilgili vergi beyannameleri vermezler. Vergi
incelemelerinde ise beyan edilmeyen faturalardan hareketle mükellefiyetlerini terk eden mükellefler
adına yapılan düzenlenen sahte belgeler araştırılır638.

12.1.1.1.2.7. Vergi Mükelleflerinin Beyan ve İfadelerine Başvurulması
VUK’un 3/B maddesine göre; vergilendirmeye ilişkin olay ve muamelelerin gerçek mahiyetinin
saptanmasında yemin hariç olayla ilgisi tabii ve açık olan kişilerin ifadeleri ispat aracı olarak
kullanılmaktadır639. Faturaların sahteliğini ispat için, sahte fatura düzenlediği iddia edilen kişi ile,
bu kimseye fatura düzenleyenlerin alım satım ilişkileri konusunda beyan ve ifadelerine
Tunay BAKIR, “ Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)”,s.133.
Murat YILMAZSOY, “Ba-Bs Uygulamasında “Mükellef Geri Bildirim Sistemi” ve Ba-Bs’lerin Büyülü Dünyası”,Vergi Dünyası, Mart
2011, Sayı 355, s.95.
636
Tunay BAKIR, “Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge(I)”,s.133-134, Danıştay 4.Dairesi’nin 3.3.1999, E:1998/3390, K:1999/755
Sayılı Kararı)
637
Ahmet ŞANLI, “İşi Bırakan ve Adreslerinde Bulunamayan Mükellefler Nedeniyle Vergi incelemelerinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Bir
Öneri”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 103,Temmuz 2001, s.175.
638
VDDGK’nın 11.06.1999 Tarih ve E. 1999/79,K 1998/332 Sayılı Kararı,
639
KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, s.526.
634
635
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başvurulmalıdır. Ancak bu ifadeler tek başına fatura sahteliğini ispat edebilmek için yeterli olmayıp
diğer ispat araçlarıyla bunun desteklenmesi gereklidir640. Çünkü, “faturanın sahte olmadığı”
beyanında bulunan mükellefin bu beyanı, faturanın gerçek olduğunu ispata yetmiyorsa, faturanın
komisyon karşılığında düzenlendiği yönündeki ifadelerin tek başına faturanın sahteliğini
ispatlanması mümkün değildir641. Danıştay “Mükellefin…şahsından yaptığı alımların, bu şahsın
poliste sanık sıfatıyla verdiği ifadede sahte fatura temin ettiği yolundaki beyanları nedeniyle gerçek
olmadığı, aslında müstahsilden satın alındığı varsayılarak, başkaca hiçbir tespit ve araştırma
yapmadan tarhiyat yapılmasında yasal isabet bulunmadığı…”,642“…faturaların şekle uygun
olmadığı, gerçeği yansıtmadığının mükellefin ikrarı veya sair delillerle sabit olmaması halinde,
sadece alıcıların sözlü beyanlarına dayanılarak ikmalen tarhiyat…”643 yapılmasının mümkün
olmadığı biçiminde karar vermiştir. Vergi yargısında bu yönde kararlar olmakla beraber
mükellefler, kendi aleyhlerine gerçek olmayan bir beyanda bulunmaya zorlanamaz 644. Ancak bazı
durumlarda mükellefler karşı tarafın sahte belge ticareti yaptıklarını sonradan öğrendikleri için bu
konuda bilgi verebilmektedirler. Ayrıca “komisyon karşılığı belge düzenleyen kişiler” bunu itiraf
ettiklerinde “elde ettikleri komisyon geliri üzerinden” daha az miktarlarda vergi ve ceza
ödeyeceklerini bildikleri için, ikrarda bulunabilmektedirler645.

12.1.1.1.2.8. Emtia ve Hizmet Alış-Satış Gerçek Bedellerinin Araştırılması
Belge şekil şartlarını taşımasına rağmen, içerik olarak gerçeği yansıtmama ihtimâli mevcuttur.
Özellikle ithal edilen ürünlerde bazı mükellefler daha az vergi ve harç ödemek için sahte gümrük
beyannameleri ile ürün bedellerini daha düşük göstererek işlem yapabilmektedirler. Bu ürünlerin
satışı sırasında ise faturalar ürünün piyasa fiyatının çok altında düzenlenebilmektedir646. Bazı
durumlarda satılan ürün başka kişiye, düzenlenen fatura ise daha başka bir kişiye ait olabilmektedir.
Faturanın sahte olduğunun ispatı, defter ve belgeler yanında, yapılacak diğer araştırmalar,
karşılaştırmalar ve iktisadi gerçekler, delil serbestliği ilkesi ile birlikte değerlendirilerek
yapılabilecektir.

Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 05.07.2007 Tarih ve E.2007/3143,K.2007/4730 Sayılı KararI.
KELECİOĞLU, “Sahte Faturanın Tanımı ve Faturanın Sahteliğinin İspatı(II)”, s.124.
642
Danıştay 9. Dairesi’nin 29.11.1998 Tarih ve E:1998/2285, K. 1998/4175 Sayılı Kararı (www.danıştay.gov.tr,10.01.2011)
643
Danıştay 4. Dairesi’nin, 6.1.1977 Tarih ve E:1976/2671, K:1977/73 Sayılı Kararı. (www.danıştay.gov.tr,11.01.2011)
644
Yusuf KARAKOÇ, “Vergi Yargılaması Hukukunda Tanık Beyanının Delil Olması”,Vergi Sorunları, Sayı 104, Mayıs 1997, s.90.
645
Danıştay 9. Dairesi’nin, 23.12.1992 Tarih ve E:1992/2671, K:1992/3428 Sayılı Kararı,
646
VDDGK’nın 12.04.1994 tarih E.1994/355, K.1995/23 Sayılı Kararı, “biçimsel kurallara uygun olan faturaların gerçeğe aykırılığının her
zaman usûlüne uygun saptamalarla kanıtlanabileceği hk.” www.danistay.gov.tr.(06.04.2011)
640
641
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12.1.1.2. Suçun Cumhuriyet Savcılığa Bildirim Şekli
VUK’un 367. maddesi647, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların yaptıkları incelemeler
sonucunda hapis cezası gerektiren bir suçun işlendiğini tespit etmeleri halinde suç duyurusunda
bulunulmasını öngörmektedir.
VUK’a göre vergi incelemesi sonucunda tespit edilen vergi suçlarının yetkili Cumhuriyet
Savcılığı’na bildirilmesi zorunluluğu vardır. Suçun konusunu oluşturan fiillerin Vergi müfettişleri
ve yardımcıları tarafından tespit edilmesi durumunda ilgili rapor değerlendirme komisyonunun
mütalaasıyla doğrudan doğruya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulması
gerekmektedir. Bu görev inceleme elemanının dışındaki başka bir inceleme elemanı, kişi ve kurum
tarafından yerine getirilmesi mümkün olmayan bir görevdir.

12.1.1.2.1.Vergi Suçu Raporu
Vergi Suçu raporu vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından vergi suçunu, suçun işlendiği
dönemi ve bu suçun fâillerini tespit amacıyla düzenlenen rapordur. Vergi suçu raporunda suç
oluşturan olaylar, hareketler ve sonuçları, suçun işlenme yeri ve zamanı, suçun işleniş şekli, suçu
işlediği tespit edilen fâiller ile suça katılanları kimlik bilgileri ve suç oluşturan olay ile ilgileri, suç
delilleri ve suç oluşturan olay ile ilgili kanunun sayısı ve madde numarası açıkça belirtilmelidir.
Vergi suçu raporunda, olaylar ve fiil mevcut delillerle ilişkilendirilmeli, suç oluşturan olaylar ve
kanıtları tutanakla tespit edilmiş olmalıdır648. Delil olabilecek her türlü tutanak ve suç
oluşturabilecek belgeler vergi suçu raporuna eklenmelidir649.

12.1.1.2.2.Mütalaa
Mütalaa; Ceza hukukunda bir takım suçlardan dolayı kovuşturma yapılabilmesi için söz konusu suç
nedeniyle hak ve menfaatleri ihlâl edilen kurumun suç hakkında verdiği yazılı görüş şeklinde tarif
edilmektedir650. Ceza hukuku yönünden Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlığın mütalaası,
kovuşturma, yargılama ve dava şartı olarak dikkate alınmaktadır651. Yargı organları yönünden ise
mütalaa uygulaması bir “dava şartı” olarak dikkate alınmaktadır652. Mütalaa olmaksızın yapılan

VUK’un 367. maddesi
” (www.gib.gov.tr, 14.05.2012)
648
Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 28.03.2007 Tarih, E.2007/1382, K.2007/2169 Sayılı Kararı,
649
VUK’un “İncelemenin Bitmesi” başlıklı 145. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkrası
650
Zübeyir YILDIRIM, Serkan AĞAR, “Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Mütalaa Şartı”, Yaklaşım, Mart 2007,Sayı 171, s.283.
651
GÜNDEL, a.g.e., s. 22.
652
YILDIRIM-AĞAR, a.g.m., s.283-284.
647
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suç duyurularında Cumhuriyet Savcılığı kamu davası açabilmek için durumu Vergi Dairesi
Başkanlığı’na veya Defterdarlığa intikal ettirerek mütalaa talebinde bulunmaktadırlar653.
6009 Sayılı Kanun ile VUK’un 367. maddesinin değişen birinci fıkrası ile654 yaptıkları inceleme
sırasında 359. maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi müfettiş ve yardımcıları ilgili
rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcılığı’na
bildirmek zorundadırlar655. Vergi suçu sayılan fiillerin diğer memurlar tarafından tespit edilmesi
durumunda, ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suçun bildiriminin ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık
tarafından bildirilmesi gerekmektedir656. Vergi Dairesi Müdürleri doğrudan değil, dolaylı olarak
yazdıkları vergi suçu raporlarını, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettirecek657, ilgili
rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası ile Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık suç
duyurusunda bulunacaktır658.
Vergi suçu raporunun bulunması, kamu davasının açılacağı anlamına gelmemektedir. TCK’ya göre
Cumhuriyet Savcısı, soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe
oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma imkânının bulunmaması hallerinde
kovuşturmaya yer olmadığına karar verir659. Vergi suçu raporunda ulaşılan sonuç ve mütalaa
olumsuz olmasına rağmen, Cumhuriyet Savcısı kamu davası açabileceği gibi, olumlu olmasına
rağmen de dava açmayabilecektir660. Cumhuriyet Savcısı’nın dava açmaması halinde ise, suçtan
zarar gören Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı vasıtasıyla, en yakın Ağır Ceza Mahkemesi
Başkanlığı’na 15 gün içinde itiraz eder. Eğer Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından itiraz
geçerli bulunduğu takdirde dava açılır661.
Yargılama makamı ve Cumhuriyet Savcısı, kendisine tevdi edilen 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
taşımaktadır662.

DONAY, a.g.e., s.66 , Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 14.11.2007 Tarih ve E: 2006/6740, K: 2007/7940 Sayılı Kararı
VUK’un 367.maddesinin 1. fıkrası,
655
10.07.2011 Tarih ve 27990 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. “MADDE 4 – 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun;
c) 367 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler kontrolörleri ile
stajyer gelirler kontrolörleri” ibaresi “Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.” (www.gib.gov.tr,
14.07.2012)
656
Tahir ERDEM,“Kaçakçılık Suçlarının Bildirilmesinde ve Cezalandırılmasında Usûl”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı,273, Haziran 2011,
s.94, .
657
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usûl ve Esasları Yönetmelik 31.10.2011 Tarih ve 28101 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
658
A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Suçlarında Bildirim Usûlünün Anayasa’ya Aykırılığı”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 189, Eylül 2008, s.45.
659
ERDEM, a.g.m., s.88-89.
660
KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, a.g.e., s.107.
661
CMK’nın 171/1. maddesi, “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.”
662
KUNTER-YENİEY-NUHOĞLU, a.g.e., s.108.
653
654
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12.1.2. Kamu Davasının Hazırlanması ve Açılması
CMK “Kamu davasını açma görevi” başlıklı 170. maddesi hükmüne göre, kamu davası Cumhuriyet
Savcısı tarafından açılır663. Cumhuriyet Savcısı herhangi bir şekilde bir suçun işlendiği izlenimini
verecek bir durumdan haberdar olur olmaz kamu davasının hazırlanması, davanın açılabilmesi için
gerekli ve yeterli delillerin mevcut olup olmadığının bilinmesi ve kamu davası açmaya yer olup
olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırma çalışmalarına başlamak
zorundadır664. Cumhuriyet Savcısı hazırlık soruşturmasını yapabilmek için bütün devlet
memurlarından her türlü bilgiyi isteme yetkisine sahiptir665. Cumhuriyet Savcısı yaptığı soruşturma
sonucunda işlendiği iddia edilen suçun ispatlanma ihtimâlinin zayıf olması durumunda iddianame
hazırlamaz. İşlendiği iddia edilen suç ile ilgili şüphe, delillere dayanmalıdır666. “Yeterli şüphe”
kavramı, eldeki delillere nazaran yapılacak muhakemede sanığın mahkûm olma ihtimâlinin, beraat
etmesi ihtimâlinden daha kuvvetli olmasını ifade etmektedir. İddianamenin düzenlenmesi için,
“belli oluş değil” “yeterli şüphe” arandığı için, “şüpheden sanık yararlanır ilkesi” soruşturma
evresinde geçerli olmayacaktır. Araştırılan olay hakkında dava açmaya yeterli suç şüphesinin
bulunması durumunda “Kamu davasının mecburiliği ilkesi667” gereği, Cumhuriyet Savcısı re’sen
harekete geçerek ceza davası açmak zorundadır. Bu yönden ceza yargılaması hem medeni usûl hem
de idârî usûlden farklılık göstermektedir. Ceza yargılamasının en önemli özelliği kamusal yarar
gözetilmesi nedeniyle “re’sen harekete geçme ilkesi”nin uygulanması zorunluluğudur668. Yapılan
Soruşturma evresinin sonunda, suçun işlendiği hususuyla ilgili elde edilen deliller yeterli şüphe
oluşturduğu zaman, Cumhuriyet Savcısı görevli ve yetkili mahkemeye hitaben bir iddianame
düzenleyerek iddianameyi mahkemeye gönderir669. Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben
düzenlenen iddianamede yüklenen suçun nev’i, ilgili kanun maddeleri, yüklenen suçun tarihi,
zaman dilimi ve işlendiği yer gösterilerek yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle
ilişkisi açıklanır.

663

TOROSLU-FEYZİOĞLU, a.g.e., s.273.
ERDEM, a.g.m., s.86.
665
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.553.
666
Doğan GEDİK, “Ceza Muhakemesi Kanunu 171. Madde Bağlamında Cumhuriyet Savcısının Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi”,,
(http://www.turkhukuksitesi.com, Erişim: 20.03.2011)
667
Hüsamettin UĞUR, “Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden Maslahata Uygunluk İlkesi”, (http://www.cezabb.adalet.gov.tr/makale/makale-1.doc, Erişim: 20.03.2011) “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,19.03.2011)
668
CMK’nın 170/2. maddesi“Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet
savcısı, bir iddianame düzenler.”
669
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.550.
664
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12.1.3. Kamu Davasının Yürütülmesi
CMK’nın 175. maddesi hükmüne göre, Cumhuriyet Savcısı tarafından yeterli delil olduğu
düşüncesiyle görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamenin kabulüyle, kamu
davası açılmış ve kovuşturma evresi başlamış olur. Cumhuriyet Savcısı’nın düzenleyerek
mahkemeye tevdi ettiği iddianamenin hüküm ve sonuç doğurması iddianamenin kabulüne bağlıdır.
İddianamenin kabul edilmesi ile somut olay mahkemenin yetki alanına girmekte ve mahkeme somut
olay hakkında duruşmalar sonucunda bir karara varmaktadır. Mahkeme sonucunda verilen karar bir
üst makama temyiz için götürülmüyor ise, karar kesinleşmekte ve cezanın infazı evresine
geçilmektedir670. Şâyet karar bir üst makama temyize götürülmüş, üst mercii de kararı hukuka
uygun bularak tasdik etmiş ise karar kesinleşmektedir. Üst merci kararı hukuka aykırı bularak
bozma kararı verir ise, ilk derece mahkemesine tekrar yargılama yapmak üzere gönderir. İlk derece
mahkemesinin üst mercii haklı bulması halinde karar kesinleşir. İlk derece mahkemesinin ilk
kararında ısrar etmesi durumunda ise, Ceza Genel Kurulu’na götürülebilir. Ceza Genel Kurulu’nun
vereceği karar kesin bir hüküm ifade etmektedir671.
Ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetler ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilmektedir.
26.9.2004 tarih ve 5235 Sayılı “Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adlîye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” hükümlerine göre, VUK’un 359.
maddesinin (a), (b), (c) bentlerinde düzenlenmiş olan suçların karara bağlanması “asliye ceza
mahkemelerinin672” görev alanı içerisinde yer almaktadır.
Kovuşturma evresinde vergi suçu raporu, duruşmada okunması gereken belgeler arasında yer
almaktadır673. Kovuşturma evresinde, vergi suçu raporu, diğer bilgi ve belgeler delilleri serbestçe
araştırma ve değerlendirme ilkesine göre teferruatlı değerlendirilerek hüküm ihdas edilir. Vergi suçu
raporları ile ilgili başka bir açıklamaya gerek görülmesi halinde, bu raporu düzenleyen inceleme
elemanının yazılı veya sözlü görüşü alınabilir. Yargıtay kararına göre;
Ceza yargılamasında delil serbestliği ilkesi başlığı altında toparlanabilecek temel ilkeler
şunlardır674:
670

TOROSLU-FEYZİOĞLU, a.g.e., s.273.
Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin 16.07.2007 Tarih, E.2007/4025,K.2007/5052 Sayılı Kararı,“Mahkeme tarafından verilecek hükmün
konusunun iddianamede gösterilen fileden ibaret olması nedeniyle, hakkında sahte fatura kullanmak suçundan dava açılan bir kişi hakkında
sahte fatura düzenlemek suçundan mahkûmiyete karar verilmesi kanuna aykırıdır.”
672
07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Kanun 10. Maddesi, “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.”
673
CMK’nın 214. maddesi - (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.”
674
Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’nun 08.04.1991 Tarih ve E.1991/9-81, K.1991/111 Sayılı Kararı.
671
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a) Hukuka aykırı elde edilmiş olanlar hariç, her şey delil olabilecektir.
b) İlgililer delil ileri sürebileceklerdir.
c)

Yargıç kendiliğinden(hatta zorunlu olarak) delilleri araştırabilecektir.

d)

Delil iddia etmede zaman kısıtlaması yoktur.

e)

İspatlama külfeti sanığa yüklenemeyecektir.

f) Delilleri değerlendirme sürecinde yargıcı bağlayan üstün delil söz konusu olmayıp,
yargıç tüm delilleri vicdani kanaatine göre serbestçe değerlendirecektir.
İspatlama kuralları vergi ve ceza yargısı açısından farklılık göstermektedir. Vergi yargısından farklı
bir biçimde, CMK, ikrara özel bir önem vermektedir. CMK, Cumhuriyet Savcısı tarafından
kovuşturma sırasında şüphelinin alınan ifadesine yanında müdafinin katılımıyla elde edilmiş olması
şartıyla delil değeri atfetmektedir675. Savcılıkta verilen ifadenin hükme esas alınabilmesi için
müdafinin ifade alma sırasında hazır bulunmasına gerek yoktur.

12.1.4. Kamu Davasının Sona Ermesi
Kamu davasının sona ermesi, görevli mahkeme tarafından hüküm verilmesi ile olmaktadır. Hüküm;
mahkeme tarafından yargılamanın konusuna ilişkin verilen ve yargılamayı sona erdiren karardır676.
Ceza yargılaması sonucundan verilen hüküm;(1) Beraat kararı, (2) Mahkûmiyet kararı, (3) Ceza
verilmesine gerek olmadığı kararı, (4) Güvenlik tedbirine hükmedilmesi kararı, (5) Davanın reddi
kararı, (6) Davanın düşmesi kararı şeklinde tasnif edilir677.

12.1.4.1. Beraat Kararı
Beraat kararı678 yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçun sanık
tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından fâilin kast veya taksirinin
bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk
nedeninin bulunması veya yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması
durumlarında verilir679.

CMK’nın “Sanığın Önceki İfadesinin Okunması” başlıklı 213. maddesi “ (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’nın 148. maddesi, “(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı
ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.”
676
PARLAR, HATİOĞLU, YÜKSEL, a.g.e., s.797.
677
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.673.
678
CMK’nın 230. Maddesinin 2. fıkrası,
679
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.680, Yargıtay 11.Ceza Dairesi’nin, 20.09.2006 Tarih, E.2006/2065,K.2006/7370 Sayılı Kararı,
( http://asmevzuat.com/documents?orgs%5B%5D=%5B39%5D&ara=&page=24.08.03.2011)
675
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Suçsuzluk karinesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesinden kaynaklanmaktadır680. Ceza yargılaması
hukukunda maddi sorunun çözümlenmesinde şüpheden sanık yararlanır. Ceza mahkemesi sanığın
suçlu olduğu konusunda şüpheyi gideremediği hâllerde, delil yetersizliğinden sanığın beraatine
karar verir681.
TCK’da suçların yaptırımı olan cezalar gerçek kişiler esas alınarak düzenlenmiştir. TCK’da yer alan
“Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği prensibi” cezanın suçu işlemiş olan fâile verilmesi gerektiğini
ifade etmektedir682. Suçu işleyen kişinin suç işlemeye yönelik kastı, ceza sorumluluğunun tespit
edilmesinde dikkate alınır683.
Vergi hukukunda ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler VUK’un “Ceza Hükümleri” başlıklı
Dördüncü Kitabının, “Genel Esaslar” başlıklı Birinci Kısmında 331, 332, 333 ve 334. maddeleri
ile düzenlenmiştir. VUK’un “Cezalar” başlıklı 331. maddesinde, “Vergi kanunları hükümlerine
aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezaları) ve
diğer cezalarla cezalandırılırlar.” hükmüne göre “vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket
edenler” cezanın muhatabı olarak sayılmışlardır. Cezaî sorumluluk mükellef veya vergi sorumlusu
için değil, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket eden herkes için öngörüldüğü için ceza
hukukundaki cezaların şahsîliği ilkesi ile uyuşmaktadır. VUK’un “Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza
Muhatabı Olmadığı Haller” başlıklı 332. 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 hâllerde cezanın
muhatabı veli, vasi veya kayyımdır.” hükmüne göre cezanın muhatabı olarak vergi kanunlarına
aykırı hareket eden veli, vasi veya kayyım cezanın muhatabı olacaktır. VUK’un 10. ve 332. madde
hükümlerinin sadece vergi kabahatlerine ilişkin parasal yaptırımlarla ilgili olduğunu vergi suçlarını
kapsamadığını savunan görüşlerde mevcuttur684. Vergi suçları için vergi kanunları hükümlerine
aykırı hareket edenler veya fiilleri işleyenler ibareleri kullanılarak, cezanın suçu kasıtlı olarak
işlemiş gerçek kişiye verilmesi gerektiği hususu açık bir şekilde düzenlenmiştir.

12.1.4.2. Mahkûmiyet Kararı
Ceza yargılaması sonucunda yüklenilen suçun işlenildiği sabit olduğu zaman mahkûmiyet kararı
verilir685. VUK’ta düzenlenen yaptırım, alt ve üst sınırları olan süreli hapis cezasıdır. VUK’un 359.
PARLAR, HATİPOĞLU, YÜKSEL, a.g.e., s.1.
CMK’nın “Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm” başlıklı 223/2(e. maddesi ile “yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit
olmaması” hali olarak düzenlenmiştir.
682
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.680-681.
683
TCK Kast Madde 21/1 “Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek
gerçekleştirilmesidir.”
684
Adnan ÇAVUŞ, “Vergi Kaçakçılığı Suçunun Fâili”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2004
685
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.681.
680
681
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maddesi b bendi hükmüne göre, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen, saklama ve ibraz
mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak
düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, “üç yıldan beş yıla kadar”

hapis cezası ile

cezalandırılır.

12.1.4.3. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar
CMK’nın 223. maddesine göre ceza verilmesine yer olmadığı kararı, yüklenen suçla bağlantılı
olarak; yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik hali, geçici nedenlerin bulunması, yüklenen
suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali
veyahutta cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi veya kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi
hallerinde kusurun bulunmaması nedeniyle verilir686. Ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin
kararın gerekçesinde, TCK’nın 223. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan hâllerden
hangisine dayanıldığının açıklanması gerekir687. “Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan
nedenler”, TCK’nın 24-34. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, bu nedenler çalışmanın üçüncü
bölümünde incelenmiştir.

12.1.4.4. Güvenlik Tedbirine Hükmedilmesi
CMK’nın 223/6. maddesine göre; sanığın yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir
cezayı mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetinin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunabilir. Bu
güvenlik tedbirleri TCK’nın 53. maddesinde yer almaktadır. CMK’nın 230/4. maddesine göre, bu
kararın verilme nedeni gerekçesinde gösterilmelidir688.

12.1.4.5. Kamu Davasının Reddi Kararı
CMK’nın 223. maddesine göre aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya
açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir. Bir kimse hakkında aynı fiil nedeniyle ancak
bir kez yargılama yapılabilir689.

CMK’nın 223. Maddesi
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.681.
688
PARLAR-HATİPOĞLU,YÜKSEL, a.g.e., s. 799.
689
ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.683.
686
687
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12.1.4.6. Kamu Davasının Düşmesi Kararı
CMK’nın 223. maddesine göre kamu davasının düşmesi kararı, soruşturma veya kovuşturma
şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde veya TCK’da öngörülen düşme sebeplerinin
varlığı halinde verilen karardır690.

690

ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.689.
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Uygulamalar
Vergi kaçakçılığı suçunda savcının rolü ve görevleri öğrenilmiştir.
Kamu davası açılmasına ilişkin süreçler öğrenilmiştir.
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Uygulama Soruları
1. Anayasa’da hakların korunması ile ilgili düzenlemeler hangileridir?
2. Vergi Kaçakçılığı dâhil hürriyeti bağlayıcı vergi suçlarına yönelik anayasal yaklaşımlar
Anayasa’da ne şekilde düzenlenmiştir?
3. Vergiler konusunda Anayasa Mahkemesi kararları bulunmakta mıdır?
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi vergi denetimi için ihtiyaç duyulan “arama iznini” veren
makamdır?
a. Valilik
b. Vergi mahkemesi
c. Ticaret mahkemesi
d. Ceza mahkemesi
e. Sulh yargıcı
2) Suç haberinin öğrenilmesi ile başlayan ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen sürece
ne ad verilir?
a. Ceza yargısı
b. Seçim yargısı
c. Askeri yargı
d. İdari yargı
e. Hüküm yargısı
3) İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ne ad
verilir?
a. Kovuşturma evresi
b. Takibat
c. İdari evre
d. Soruşturma evresi
e. İnceleme
4) Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve
sağlanması için, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin
gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasına ne ad verilir?
a. Verginin tahakkuku
b. Vergi incelemesi
c. Vergi tarhı
d. Vergi davası
e. Vergi yargısı
5) Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda vergi matrahının tespit edilmesine yönelik
düzenlenen ve maddi delil niteliği taşıyan belgelerden biri değildir?
a. Ticari defterler
b. Email yazışmaları
c. Faturalar
d. Fişler ve makbuzlar
e. Bordrolar
6) Yetkili merciler tarafından suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne
kadar geçen evreye ………………….. adı verilir.
7) Vergi mükelleflerinin veya mükellefle ilgili kanûni temsilci ve diğer şahısların
üzerlerinde, işyerleri ve evlerinde yapılan ve vergi kaçırmaya delil teşkil eden her türlü
belge, bilgi ve bunları depolamış alet ve cihazlara (CD, disket, bilgisayar) el konulması
için yapılan idârî işleme ………………………….. adı verilir.
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8) Ceza hukukunda bir takım suçlardan dolayı kovuşturma yapılabilmesi için söz konusu suç
nedeniyle hak ve menfaatleri ihlâl edilen kurumun suç hakkında verdiği yazılı görüşe
………………. adı verilir.
9) Kamu davasını açabilecek makam neresidir?
10) Cumhuriyet Savcısı’nın, vergi suçları ile ilgili olarak kamu davası açabilmek için
gerekli olan ön şartı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ceza yargısının kapsamı, suç haberinin öğrenilmesi ile başlayan ve hükmün kesinleşmesine kadar
geçen süredir. Ceza yargısı, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) “Tanımlar” başlıklı 2.
maddesine göre, öncelikle yetkili merciler tarafından suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin
kabulüne kadar geçen evre “soruşturma evresi”, ikinci evre ise iddianamenin kabulüyle başlayıp,
hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre ise “kovuşturma evresi” dir. Soruşturma evresinin
“hazırlayıcılık” ve “ayıklayıcılık” olmak üzere iki temel işlevi vardır. Soruşturma evresi suç
şüphesi üzerine kovuşturmanın maddi gerçeklere uygun bir şekilde ve makul bir sürede
sonuçlandırılması amacıyla araştırma yapılması için hazırlayıcılık görevini yerine getirmektedir.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından yapılan vergi incelemesi sonucunda hapis
cezasını gerektiren bir suçun işlendiğinin tespit edilmesi halinde suçun bildirimi veya Cumhuriyet
Savcılığı tarafından diğer şekillerde suçtan haberdar olunması halinde vergi incelemesi yapılması
talebinde bulunulması usûlü VUK’un 367. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmü ile suçun
tespiti, vergi incelemesine ve vergi incelemesi sonucunda suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde
suçun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi önşartına bağlanmıştır.
Soruşturma öncesi evresinin ilk ve en önemli aşaması vergi suçunu oluşturan sahtecilik olayının
tespitine yönelik vergi incelemesidir. VUK’un 134. maddesinde düzenlenen vergi incelemesi ile
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması için,
vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetinin ortaya
çıkarılması gerekecektir. VUK’un 3. ve 134. maddelerine göre, vergi incelemesi vergi mükellefinin
defter ve belgeleri ile sınırlı olmaksızın her türlü ispat aracı kullanılarak yapılacaktır. Vergiyi
doğuran olayın gerçek mahiyeti ile belgelere yansıyan kayıtlar arasında farklılık olması durumunda,
kayıtların doğru ve gerçek olduğu yönünde vergi mükellefinin olayı ispatlamak üzere inandırıcı ve
hukuken kabul edilebilir delilleri kullanması mümkündür.
Vergi hukukunda vergi matrahının tespit edilmesine yönelik düzenlenen bu belgeleri düzenleyenler
hakkında hukuki bir hüküm ifade eden belgeler maddi delil niteliği taşımaktadır. Yasal mevzuata ve
gerçeğe uygun düzenlenen defter, fiş, fatura, bordro, kontrat, makbuz vb. belgeler maddi delil olarak
kabul edilmektedir. Yargı kararlarına göre; vergi kanunlarına uygun düzenlenen defter ve belgeler,
defter kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemeleri, tanık beyanları, defter, fatura, makbuz, müstahsil fişi,
bordro, resmi kayıt ve mukaveleler, vergi mükellefi tarafından vergi incelemesi sırasında ikrar
edilen hususlar, bizzat olayın içinde bulunan ve hep birlikte vergi mükellefi aleyhine beyanda
bulunmalarının düşünülmesinin mümkün olmadığı alıcı beyanları ve vergiyi doğuran olayda taraf
olan kişilerin yazılı ve sözlü beyanları maddi delil niteliği taşımaktadır. Vergi matrahının tespitinde
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dayanağı olan vergi mükellefine ait belgelerin, vergi kanunlarda ve bu kanunların vermiş olduğu
yetkiye dayanılarak yapılan idârî düzenlemelerde belirlenen şekil kurallarına uygun olması ve
belgelerin temsil ettiği vergiyi doğuran olayla ilgili diğer şeklî işlemler eksiksiz ve tam olarak yerine
getirilmiş olmalıdır. Ayrıca vergiyi doğuran olayı gösteren belgelerin şekil şartlarına uygun olarak
düzenlenmiş olması, belge içeriğinin mutlaka doğru olduğu anlamına gelmez. Vergi hukukunda,
vergi suçuna konu olan sahtecilik eylemlerinde suçun maddi unsurunun kesin ve ayrıntılı olarak
tespit edilmesi, bir belgenin sahte olup olmadığına ilişkin somut belge üzerinde yapılan tespite göre
değil, belgeye yansıtılan işlemin gerçek olup olmadığının tespitine yönelik olduğu için çeşitli
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Vergi mükellefi tarafından düzenlenen belgelerin ve bu belgeler esas
alınarak gerçekleştirilen defter kayıtlarının vergilendirmeye konu olabilmesi için söz konusu şeklî
işlemlerin, vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti ile uyumlu olması gerekmektedir.
Suçun maddi unsurunu tespit etmek için pek çok yol bulunmaktadır. Bunların başında; vergi
incelemesi, arama, vergi matrahı ile yapılan işin kapasitesinin karşılaştırılması, ürün sevk
yöntemlerinin araştırılması, ciro ve kar orantılığına bakılması, sermaye ve bilgi birikimine
bakılması, banka hesaplarının kontrol edilmesi, emtia ve hizmet alış-satış bedellerinin araştırılması
gelmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sahte fatura düzenleyen ve kullananlar için adli ve idari cezaların hangileri olduğu
incelenecektir.
Ayrıca kabahat ve suçların yaptırımları için farklı yargı kollarında görülmekte olan davaların
birbirini etkileyip etkilemeyecekleri ele alınacaktır. Özellikle ceza mahkemesinde yargılanan
suçlar için hangi yaptırımların öngörüldüğü konusu incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sahte fatura düzenlendiği takdirde mükellef hakkında ceza mahkemesinde hangi yaptırım
uygulanacaktır?
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmanın cezası ne kadardır?
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Muhteviyatı itibariyle sahate fatura kullanılması ve düzenlenmesi



Vergi suçları



Vergi kaçakçılığı

325

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADLİ VE İDARİ CEZALAR691
13.1. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA
13.1.1. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Belirlenmesi
VUK’un 359. maddesi (b) bendi hükmüne göre, vergi kanunlarına göre tutulan veya
düzenlenen, saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, “üç yıldan beş yıla
kadar” hapis cezası ile cezalandırılır. VUK’un 359. maddesinde düzenlenen sahte belge
düzenleme ve kullanma suçlarında vergi kaybının gerçekleşmesi (zarar) aranmaz. Vergi kaybı
tehlikesi (zarar tehlikesi) yaratılmış olması yeterlidir. Bu suç tehlike suçu olup kamu yararını
ve devletin gelir kaynaklarını tehlikeye sokan fiilleri cezalandırmaktadır692. Bu maddede
sayılan fiillerin sonuçlarının tehlike derecelerinin araştırılması gerekmektedir. Suçun tanımına
ilişkin madde metnine tehlike kavramının dâhil edilmemiş olması, yargıç tarafından suç
tarihindeki vergi kaybı tehlikesinin ölçülmesini ve tehlikeye sokulan vergi kaybı miktarına
bağlı olarak cezalarda farklılaştırma yapılmasını ortadan kaldırmaz 693. Tehlike kavramının bu
maddeye dâhil edilmesi gerekmektedir694.
TCK’nın 61. maddesine göre somut olayda suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman,
suçun konusunun önemi ve değeri, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, meydana gelen zarar
ve tehlikenin ağırlığı, fâilin kast ve taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile fâilin güttüğü amaç ve
saik dikkate alınarak işlenen suçun kanûni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında
temel ceza belirlenecektir695.
VUK’ta adaleti gerçekleştirilebilmek ve cezanın amaçlarına hizmet etmek için cezanın
şahsîleştirilmesine imkân verecek şekilde alt ve üst sınırlar arasında kalan süreli hapis cezası
belirlenmiştir696. Alt ve üst sınırlar arasında kalan süreli hapis cezası üzerinden arttırma ve
eksiltme yapılacaktır697. Yargıç her olayın özelliğine ve fâilin kişiliğine göre cezayı alt ve üst
sınırlar arasında kalmak suretiyle gerekçeli olarak belirleme serbestisine sahiptir. Yargıç alt ve
Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
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.
693 Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 13.6.1990 Tarih ve E:1990/1747, K: 1990/2474 Sayılı Kararı,
694 GÜNDEL, a.g.e., s. 13.
695 ÜNVER-HAKERİ, a.g.e., s.681-682.
696 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.”
697 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 09.10.2001 tarih ve 11–161/211 Sayılı Kararı
691
692

326

üst sınırlar içinde kalan ceza miktarını belirlerken sahte belge suçlarında suça konu belgelerin
sayısı ve varsa kayba uğratılan vergi miktarını dikkate alır.

13.1.2. Suçun Niteliğinde Değişiklik Olması
Suçun hukuki niteliği, suç sayılan eylemin kanunda yer alan hangi hükmün ihlâl edildiği
anlamına gelmektedir. Sadece iddianamede unsurları belirtilen suça ilişkin fiil ve fâili hakkında
hüküm verilir698. Sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de
savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanûni unsurları
gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez. Fiilin
nitelendirilmesinde, mahkeme iddia ve savunmalarla bağlı değildir699.
Suçun niteliğinin belirlenmesi konusunda VUK’un 359. maddesinde sahte belge ile yanıltıcı
belge ayrımında esas alınan “gerçekleşen bir işlem” kıstasının özenle araştırılması
gerekmektedir. Bu durum cezanın türünde de karışıklığa neden olmakta, bazı durumlarda vergi
suçları açısından sahte belge ve yanıltıcı belge ayrımı sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır.
VUK hükümlerine göre yanıltıcı belge suçu için öngörülen hapis cezası süresi ile sahte belge
suçu için öngörülen hapis cezası süresi farklıdır. Bu bağlamda 18 aydan 3 yıla kadar hapis
cezası yerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi durumunda, hapis cezasının
ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması imkânlarından yararlanılamaması gibi
adlî hatalar ortaya çıkabilmektedir. Gerçekleşen ama belgelendirilemeyen giderlerin başka
birisinden temin edilen fatura ile belgeli hale getirilmesi yanıltıcı belge olarak kabul
edilmektedir700. Yargıtay içtihatlarına göre; belgesiz mal satın alınması ve belgenin
başkasından temin edilmesi işlemlerinin bilinçli olarak yapılması halinde, belgeyi düzenleyen
ile belgeyi alan arasında gerçek bir işlem bulunmadığı için sahte belge olarak nitelendirilmesi
gerekir701.

13.1.3. Hapis Cezasının Paraya Çevrilmesi, Ertelenmesi, Hükmün
Açıklanmasının Ertelenmesi
VUK’ta düzenlenen vergi suçları için, kabul edilen hapis cezalarının alt ve üst sınırları TCK’da
öngörülen para cezasına çevrilme, hapis cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının
ertelenmesi

kurumlarından

yararlanılmasını

engellemek

amacına

yönelik

olarak

Faruk EREM, Ceza Usûlü Hukuku, İkinci Baskı, Ajans Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara, 1968, s. 224–229.
CMK’nın 225. maddesi
700 Mehmet MAÇ, “Yanıltıcı Belgeler ve Sahte Belgeler ile İlgili Hapis ve Ağır Hapis Cezalarında Hatalı Anlayış ve
Uygulamalar”, Yaklaşım Dergisi, Şubat 2002, s. 111-113.
701 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Sahte Belge Kullanımı: Riskler ve Alternatifler”, Yaklaşım Dergisi, Ekim 2008, Sayı 190, s. 33
698
699
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düzenlenmektedir702. VUK’ta yer alan vergi suçları için düzenlenen hapis cezalarının alt
sınırlarında artış yönünde değişiklikler yapılmış ve aşağıda açıklanmış olduğu üzere bazı vergi
suçları için fâilin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenen “hükmün
açıklanmasının ertelenmesi kurumu”ndan yararlanılması mümkün bulunmaktadır703.
VUK’un 359. maddesi kapsamında belirlenecek hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde
veya ertelenmesinde, TCK’nın 50. ve 51. maddeleri hükümlerinin uygulanması kabul
edilmiştir. İşlenilen bir vergi suçu için hükmolunan hapis cezasının bir yıl veya daha az süreli
hapis cezası704 olması halinde fâil, TCK’nın 50. maddesinden yararlanabileceği gibi, hapis
cezası yargıç kararı ile para cezasına dönüştürülebilir veya TCK’nın 50. maddesinde
düzenlenen hapis cezasına seçenek diğer yaptırımların uygulanması mümkün olabilir705.
Vergi suçu için kabul edilen hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli hapis cezası olması
durumunda, TCK’nın 51. maddesi uyarınca hükmün infazı belli şartlarda ertelenebileceği
gibi,706 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesine göre hükmün açıklanmasının
ertelenmesi kurumundan yararlanabilmek mümkün olacaktır.
VUK’un 359. maddesinin (b) bendinde düzenlenen “sahte belge düzenleme veya sahte belge
kullanma” fiili 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 imkânı kaldırılmıştır. Sahte belge düzenleme veya
kullanma fiilleri için öngörülen hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili hükümlerden
yararlanabilmek için, ancak fiili işlediğinde on sekiz yaşından küçük olanlar ile altmış beş
yaşından büyük olanlar için hapis cezasının en alt sınırından hükmolunması durumunda söz
konusu olabilecektir.707

13.1.4. Türk Ceza Kanunu’nun 220. Maddesi’nde Düzenlenen Suç Örgütü
Kurma Fiiline Verilecek Cezanın Sahte Belge Düzenleyen ve Kullananlara
Uygulanması
Sahte belge düzenleme fiili ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu; genel olarak örgütlü işlenebilen
bir suçtur. Bu fiili işlenmesinde, şirketlerin kurulması, belgelerin bastırılması ve bu belgelerin
talep eden sahte belge kullanıcılarına ulaştırılması/pazarlanması ve zaman zaman bankalar
Ata DİLİÇIKIK, “Türk Ceza Kanunu’na Uyum Amacıyla Yapılan Değişiklikler”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 320, Nisan
2008, s. 69.
703 CMK’nın 231. maddesi
704 03.07.2009 tarihinden önce işlenen yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma suçları için hapis cezasının alt sınırı bir yıldır.
705 TCK’nın 50. Maddesi
706 TCK’nın 51. maddesi
707 VUK’un 359. Maddesi
702
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üzerinden yapılan para hareketlerinin gerçekleştirilmesi en az üç veya daha fazla kişiden oluşan
belli bir örgütün varlığını gerekli kılmaktadır. Benzer bir durum haksız vergi iadesi alan hayali
ihracatçılar için söz konusudur. Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile hayali ihracat
yaparak vergi iadesi almak isteyen kişiler, öncelikle belge düzeninin etkin işlememesinden,
tüketicilerin ödeme kaydedici cihaz fişi veya fatura talep etmemesinden kaynaklanan ve diğer
mükelleflerin gerçekte olmayan ancak stoklarda varmış gibi gözüken kaydi emtia miktar ve
tutarlarının şirketlerine fatura edilmesini sağlamaktadırlar. Örneğin gerçek faaliyette bulunan
(A) şirketi büyük ölçekli bir firmadan temizlik malzemeleri almakta ve bu temizlik
malzemelerinin pazarlama ve dağıtımını ülke içerisindeki mikro ölçekli mükelleflere faturasız
gerçekleştirmektedir. Mikro ölçekli mükelleflerde faturasız aldıkları temizlik malzemelerini
tüketicilere büyük oranda ödeme kaydedici cihaz fişi veya fatura düzenlemeden satmaktadırlar.
(A) şirketi ise stoklarında biriken malları hayali ihracat yapmak üzere kurulmuş (B) şirketine
gerçekten satılmış gibi hayali olarak faturalandırmaktadır. (B) şirketi bu faturalara göre gümrük
beyannamelerini gümrük idaresinde usûlsüz olarak tasdik ettirerek ve KDV beyannamelerini
verdikten sonra vergi dairesine haksız vergi iadesi almak için başvurmaktadır. Bu
organizasyonların diğer tarafında da; bir şekilde ülkeye yurtdışından kayıtdışı para getirmek
isteyen kişi veya şirketler bulunmaktadır. Defter ve belgelere gerçek bir ihracat gibi yansıyan
sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin örgüt kurulmaksızın işlenebilmesi oldukça
zordur.
Örgüt halinde işlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi suçları
açısından, TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen “suç işleme amacıyla örgüt kurma”
hükümleri diğer suçlarda olduğu gibi, bu suçlar yönünden de geçerlidir. TCK’nın 220.
maddesine göre708 örgüt halinde sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile vergi kaçakçılığı
suçu işlemek için örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı
ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi
olması gerekir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre

verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. Örgüt yöneticileri, örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fâil olarak cezalandırılır. Örgüte
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı

708TCK’nın

220. maddesi
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cezalandırılır. Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve
isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır.
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları araştırılırken, örgütlü
işlenip işlenmediği araştırılmalıdır. TCK’da kabul edilen suç işleme amacıyla örgüt kurma ile
ilgili hükümler, vergi kaçakçılığı suçu yönünden de geçerlidir.

13.1.5. Sahte Belge Düzenleme ve Sahte Belge Kullanma Fiilleri İçin
Öngörülen Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Süresinin Aynı olması
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin, VUK’un 359. maddesinde 3 yıldan 5 yıla kadar
hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanacak fiiller arasında birlikte düzenlenmiş ve ceza yönünden bir
farklılaştırma yapılmamış olması tartışılan önemli konulardan biridir. Bu konuda savunulan
birinci görüşe göre, sahte belge düzenlenmesi fiili her hâlükârda kast ile işlenen bir fiil olduğu
için sahte belge kullanma fiiline göre daha ağır bir fiildir. Sahte belgelerin düzenlenmemesi
aynı zamanda kullanılmaması anlamına geldiği için, sahte belge düzenleyenlere sahte belge
kullananlara göre, daha ağır cezalar verilmesi durumunda bu fiillerle işlenen suçlar azalacaktır.
Bu açıdan sahte belge düzenleme fiili, kullanma fiiline göre nitelik olarak daha ağır bir fiil olup
daha ağır bir ceza öngörülerek sahte belge kullanma fiilinden ayrılmalıdır709.
Kanun koyucu 27 Şubat 2003 Tarihinde yürürlüğe giren 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun
14. maddesinin 2. fıkrasında “Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte
olarak düzenleyenler”’in bu kanunla getirilen af hükümlerinden yararlanamayacağını ifade
edilmiştir. Düzenlenen af hükümlerinden sahte belge kullananların yararlanması mümkün iken,
sahte belge düzenleyenlerin yararlanamaması nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvuru
yapılmıştır710. Yapılan bu başvurunun gerekçesinde, kanun koyucunun VUK’un 359.
maddesine göre suç oluşturan fiilleri aynı ağırlıkta kabul ederek aynı ceza ile cezalandırmış ve
aynı maddede düzenlemiş olduğu için, başka bir kanun ile bu fillerden bir bölümü için farklı
bir hukuki düzenleme yapılmasının haklı bir nedene dayanmadığı, makul ve adil olmadığı ifade
edilmektedir. Şarta bağlı bir af niteliğini taşıdığını belirtilen 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanun’un
14. maddesinin 2. fıkrasında yer alan istisna hükmü, özellikle yargılamaya konu olan sahte
belge düzenleme ve bu belgeleri bilerek kullanma fiilleri ve bu fiilleri gerçekleştirenler
açısından; ekonomik açıdan belgelerin kısmen ya da tamamen sahte olarak düzenlenmesi, bu

BAYKARA, “Vergi Barışı Kanununun 14. Maddesinin Anayasal Durumu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 261, Mayıs
2003, s. 4–11.
710Anayasa Mahkemesi’nin10 Şubat 2005 Tarih ve 25723 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.05.2004 Tarih ve E.2004/35
ve K.2004/64 Sayılı Kararı.
709Bekir
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tür belgelerin talep edilmesine bağlı olarak gerçekleşen bir arz eylemidir. Vergi yükümlüleri
tarafından bu tür sahte belge talep edilmediği sürece belgelerin sahte olarak düzenlenmesi,
düzenleme eylemini gerçekleştiren şahıs açısından kağıt ve mürekkep harcamaktan başka bir
anlam ifade etmemektedir. Uygulamada vergi yargısı sahte belge düzenleyen kişilerin
belgelerde belirtilen tutarın yüzde ikisi oranında komisyon alarak belgeyi sattığını kabul
etmekte ve bu oran matrah kabul edilerek ilgililere gelir vergisi açısından vergi cezası
kesilmektedir. Ancak bu belgeyi sahte olduğunu bilerek alan ve kullanan vergi yükümlüleri ise,
belge tutarını KDV, Kurumlar ve Gelir Vergisi gibi tüm vergi matrahlarından indirmekte ve
daha çok vergi kaybına neden olmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında sahte belge kullananlar
düzenleyenlere göre daha fazla vergi ziyaına neden olarak kamu güvenine daha fazla zarar
verdikleri için sahte belge kullanma fiili daha ağır bir fiildir. Bu nedenle sahte belgeyi bilerek
kabul eden ve kullanan kişileri şartlı af kapsamına alınmış olmasına rağmen arz talep
dengesinin diğer tarafını oluşturan belgeyi düzenleyenlerin kapsam dışında bırakılmış
olmalarının Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı olduğu ifade edilmiştir.
VUK’ta sahte belge düzenlemek ve kullanma fiillerini aynı ağırlıkta kabul eden kanun
koyucunun yapmış olduğu takdir ile, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun 14. maddesinin
düzenlenmesi sırasında koyduğu istisna hükümdeki takdir birbiriyle çelişmektedir. 4811 Sayılı
Kanun ile sahte belge düzenleme fiilinin kullanmaya göre daha ağır bir fiil olarak kabul eden
kanun koyucu, VUK’un 359. maddesi yönünden her iki fiili de aynı ağırlıkta kabul etmiştir.
Yapılan başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi 4811 Sayılı Kanun’un gerekçesinden yola
çıkarak bu başvuruyu reddetmiştir. Bu Kanun’un gerekçesinde ise “Bu düzenlemenin amacı,
esas itibariyle kastı olmaksızın sahte belge kullanma fiili nedeniyle ve maddede bu fiil için
öngörülen cezadan daha ağır cezaya hükmolunması öngörülmeyen diğer suçları işlemiş
olanlar için hükmolunan veya hükmolunacak hapis cezalarının ortadan kaldırılması suretiyle
mükelleflerin mağduriyetlerinin önlenmesi, gerek idarenin gerekse idârî yargı ile adlî yargının
iş yüklerinin azaltılması suretiyle vergi barışının tesis edilmesidir.” denilmektedir. Anayasa
Mahkemesi kararına göre, hukuk devletinde kanun koyucu, kuşkusuz Anayasa ve ceza
hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla kamu yararı, kamu düzeni gibi nedenleri
gözeterek hangi eylemlerin suç sayılacağını ve bunlara verilecek cezanın türü ve miktarını
saptayabileceği gibi, kimi suçları işleyenlere verilen cezanın paraya veya tedbire
çevrilmemesini, kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarından da kimilerinin çektirilmemesini
de şarta bağlı olarak öngörebilir. Buna göre, kimi durumlarda bilmeden de işlenebileceği
gözetilerek, sahte belge kullanılması eyleminin, sahte olarak düzenleme eylemi ile aynı
ağırlıkta

olmadığı

kabul

edilerek,

düzenleme

suçunun

yasanın

kapsamı

dışında
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tutulması, kanun koyucunun bu konudaki takdir yetkisi içindedir. Diğer taraftan, yasa önünde
eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmemekte olup, aynı
durumda olanlara ayrı kuralların uygulanması ve ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılması
engellenmektedir. Durum ve konumlarındaki değişik özellikler kimi kişiler ya da topluluklar
için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı
hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi
zedelenmez. 4811 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin VUK’un 359. maddesi ile birlikte
incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, sahte belge kullananlar ile düzenleyenler aynı hukuksal
konumda bulunmadıklarından eşitlik karşılaştırmasına esas alınamazlar. Belirtilen nedenlerle,
itiraz konusu kuralın Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olmadığından iptal isteminin
reddi yönünde karar verilmiştir. Bu konuda Anayasa Mahkemesi sahte belge düzenleme ve
kullanma fiillerinin VUK’un 359. maddesinde kaçakçılık başlığı altında ve aynı sürede
hürriyeti bağlayıcı ceza ile düzenlenmesi hususunu tartışmamış, daha çok vergi ihtilâflarını
azaltmak ve vergi gelirlerini arttırmak gibi pratik nedenlerle meşrulaştırılan, af kavramı
üzerinde durmuştur.
Düşüncemize göre sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin her ikisinde, vergi ziyaının
oluşup oluşmadığının bir önemi yoktur ve kamu güveni ihlâl edilmektedir. Her ikisinde de
fiillerin bilerek işlenmesi durumunda hürriyeti bağlayıcı ceza ile yargılanmanın yolu
açılmaktadır. Ancak sahte belge düzenleme fiilinin bilinmeden işlenmesi mümkün değildir.
Sahte belge kullanılması fiilinin ise, bilinmeden işlenmesi mümkündür. Bu açıdan bakıldığında
sahte belge kullanma fiilinin kaynağı, sahte belge düzenleme fiilinin işlenmesidir. Sahte belge
düzenleme fiilinin cezasının kullanmaya göre daha ağır olması durumunda, düzenleme fiili ile
işlenen suçlar azalacağı için, kullanma fiili ile işlenen suçlar da azalacaktır. Açıklanan
nedenlerle sahte belge düzenleme fiili kullanma fiiline göre nitelik olarak daha ağır bir fiil olup,
ya sahte belge düzenleme fiili daha ağır bir ceza ile düzenlenerek veya sahte belge kullanma
fiillerine ziyaa uğratılan vergi miktarına göre kademelendirme yapılarak bu iki fiil hakkında
hürriyeti bağlayıcı cezalar farklılaştırılmalıdır.
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13.1.6. Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde Sayılan Diğer Fiillere
Uygulanan Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar İle Karşılaştırılması
VUK 359. maddenin (a) bendinde düzenlenen fiilleri işleyenler“onsekiz aydan üç yıla kadar”
hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bentte yer alan fiillerden muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleme fiili ile kullanma fiili açısından da cezalar farklılaştırılmalı, muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge düzenleyenler için daha ağır cezalar öngörülmelidir. VUK 359. maddenin (c)
bendinde düzenlenen fiilleri işleyenler“iki yıldan beş yıla kadar hapis” cezası öngörülmüştür.
Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, bakanlıkla anlaşması
olmadığı halde basma veya bilerek kullanma suç olarak düzenlenmiş ve yetkisiz belge basımı
suçu için düzenlenen cezaların alt sınırı, (b) bendinde yer alan tamamen veya kısmen sahte
belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçundan daha hafif bir suç olduğu için
düzenlenen cezaların alt sınırından daha az bir ceza öngörülmüştür.
VUK’un 359. maddesinde düzenlenen tahrifat fiili için “onsekiz aydan üç yıla kadar hürriyeti
bağlayıcı ceza” ön görülmüştür. Ancak, TCK’nın 208. maddesinde “özel belgeyi bozma”olarak
düzenlenen tahrifat fiili, sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile aynı yaptırıma
bağlanmıştır. TCK ile uyumlu bir yaklaşım olması açısından; VUK’ta düzenlenen tahrifat
fiilinin cezasının, sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile aynı hürriyeti bağlayıcı ceza
olması uygun olacaktır.
VUK’un 359. maddesinde düzenlenen gizleme fiili için “onsekiz aydan üç yıla kadar hürriyeti
bağlayıcı ceza” öngörülmüştür. Ancak, TCK’nın 208. maddesine göre gizleme fiili, sahte belge
düzenleme ve kullanma fiili ile aynı yaptırıma bağlanmıştır. TCK ile uyumlu bir yaklaşım
olması açısından sahte belge düzenleme ve kullanma fiili ile aynı hürriyeti bağlayıcı ceza
olması uygun olacaktır. Ayrıca VUK’un 359. maddesinin mevcut haliyle sahte belge
düzenleyen bir mükellefin defter ve belgelerini yetkili birimlere ibraz etmesi halinde alacağı
hürriyeti bağlayıcı ceza en fazla beş yıl ancak defter ve belgeleri gizleyip ibraz etmemesi
durumunda alacağı hürriyeti bağlayıcı ceza da en fazla üç yıldır. Gizleme fiiline öngörülen
hürriyeti bağlayıcı cezanın sahte belge düzenlemeye göre daha az süreli olması, sahte belge
düzenleyenler lehine bir durum oluşturmaktadır. Aynı şekilde sahte belge basılması ve bilerek
basılmış bu belgelerin kullanılması fiilleri fiillerine göre hürriyeti bağlayıcı ceza iki yıl olduğu
için, de sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerine göre bir yıllık bir avantaj sağlayarak hapis
cezasının ertelenmesinin yolunu açmaktadır. Düşüncemize göre, sahte belge basma fiili ağırlık
olarak sahte belge düzenleme fiili ile hemen hemen aynı ağırlıkta bir fiildir. Çünkü bilerek sahte
belge basan bir kişi, ya bu belgeyi kendisi düzenleyecektir yada düzenleyecek olan farklı
kişilerle ortak hareket edecektir. Aynı şekilde basılmış olan sahte belgeyi bilerek kullanan
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kişinin fiili ile sahte belge kullanma fiili arasında da ağırlık olarak paralellik bulunmaktadır. Bu
nedenle bu bentte düzenlenen hürriyeti bağlayıcı ceza süresi sahte belge düzenleme ve kullanma
fiilleri ile eşitlenmelidir.

13.1.7. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri İle Türk Ceza
Kanunu’nda Düzenlenen Özel Belgede Sahtecilik Suçunun Uygulanan
Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Açısından Karşılaştırılması
VUK’ta düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları,
TCK’da düzenlenen belgede sahtecilik suçu karşısında özel norm niteliğinde düzenlemedir.
VUK’un 359. maddesinde özel olarak düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri
işlenen kaçakçılık suçları, VUK’ta düzenlenen belgeler TCK’da resmi belge olarak sayılmadığı
için, TCK’da düzenlenen özel belgede sahtecilik suçlarına yaklaşmaktadır. TCK’nın 207.
maddesinde düzenlenen “özel belgede sahtecilik” suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar
hürriyeti bağlayıcı cezadır. VUK’ta düzenlenen kaçakçılık suçu ile ilgili hürriyeti bağlayıcı
cezalar, TCK’da düzenlenen özel belgede sahtecilik suçunun cezasına göre daha ağır olup, her
iki suç ile de kamu güveni ihlâl edilmektedir.
Kanun koyucunun kamu güveninin ihlâl edilmesi açısından; özel belgede sahtecilik suçunda
(1-3) yıl hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamayı yeterli görürken, VUK’ta düzenlenen sahte belge
düzenleme ve kullanma fiilleri açısından (3-5) yıl hürriyeti bağlayıcı ceza öngörmüş olması,
vergi

kaçakçılığı

suçunun

cezalandırılmasında

kademelendirme

oluşturulabileceği

düşüncemizin dayanağını oluşturabilecektir. Şöyle ki; kamu güvenini ihlâl eden ancak vergi
ziyaı ortaya çıkmayan yada belli bir matrah/vergi farkının altında kalan kaçakçılık suçları
açısından, TCK’da kabul edilen (1-3) yıllık hürriyeti bağlayıcı ceza yeterli olabilecektir. Bu
konu aşağıdaki bölümde açıklanacaktır.

13.1.8.Sahte Belge Kullanma Fiili İle İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçun İçin
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar İçin Kademelendirme Önerisi
Vergi suçlarında, vergi ödenmemek suretiyle devlet hazinesine verilen veya verilmesi
muhtemel zarar kamusal bir zarardır. Bu türden zarar doğurucu fiillerin önlenmesi ve
cezalandırılması kamu yararı açısından gereklidir. Bu suçlar, devlet aleyhine değil toplum
aleyhine işlenen bir suç olarak, verilen kamusal zarar yönünden ağırlığı çoğunlukla ölçülebilir
bir nitelik taşır; yani parasal bir değeri vardır. O zaman, vergi ceza hukukunda suç ile ceza
arasında yapılacak mukâyesenin ölçüsü meydana gelen vergi ziyaı(zarar) veya meydana
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gelmesi muhtemel vergi ziyaı(zarar tehlikesi) olmalıdır. Kaçakçılık suçunda cezanın değer
ölçüsü, kayba uğratılan veya kayba uğrama tehlikesi altına sokulan vergi miktarı olmalıdır.
Kaçakçılık suçunun cezası objektif bir ölçüye bağlanmalı, suçun ağırlığı miktar üzerinden
ölçülmelidir. Bugünkü vergi ceza sisteminde ise, hapis cezası miktarı ile oluşan veya oluşma
tehlikesi bulunan vergi ziyaı miktarı arasında hiçbir bağ bulunmamaktadır. Yukarıda
açıklandığı üzere, orantılılık ilkesi kamuya verilen zarar miktarı arttıkça hapis cezası miktarının
da artmasına dayalı bir kademelendirmeyi gerektirmekte olup, hapis cezaları zarar veya zarar
tehlikesi miktarına göre kademelendirilmelidir. Kanun koyucu, kayba uğratılan vergi veya
kayba uğrama tehlikesi altında bulunan vergi miktarına göre hapis ceza belirleyebileceği gibi
bu miktarın belirli eşikleri aşmasını, ağırlaştırıcı ve hafifletici sebep olarak da kabul edebilir.
Kademelendirmede üst kademeler için hapis cezası miktarının ağırlaştırılması da
sağlanabilir711.
Suç ve Ceza arasında orantılılık ilkesi, suçla ceza arasında olması gereken ölçüyü belirler, fiilin
ağırlık derecesine göre cezanın ağırlaşmasını ifade eder. Ceza, fiilin ağırlığına ve fâilin kusur
derecesine orantılı olarak belirlenmelidir712. Orantılılık ilkesine göre, “ceza, hukuka aykırılığın
ve kusurun derecesini aşacak ölçüde şiddetli olmamalı”, suç ile ceza arasında bir “değer
mukâyesesi” yapılmalıdır713. Cezanın kanunlarla düzenlenmiş olmasının yanı sıra işlenen
suçun oluşturduğu zararın karşılığı ile yani suç ile cezanın oranlı olması şarttır. Ayrıca bu oran,
yalnızca belli bir suç ve bunun karşılığı olan ceza arasında değil, benzer nitelikteki diğer suçları
oluşturan fiillere karşılık olan cezalar arasında da sağlanmalıdır.
Düşüncemize göre; TCK’da düzenlenen özel belge de sahtecilik suçu ile ilgili hürriyeti
bağlayıcı ceza esas alınarak, VUK’un 359. maddesinin aşağıdakine benzer bir şekilde yeniden
düzenlenmesi veya yeni yasal düzenlemenin yapılması halinde dikkate alınması suç ve
cezaların orantılılığı ilkesine uygun olacaktır.
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları açısından bu öneri
geliştirilirken dikkate alınan ölçütler ise şunlardır:

13.1.9. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Dışında Güvenlik Önlemleri Uygulanması
Ülkemizde sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile vergi kaçakçılığı suçu işleyenler
hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza ve idârî para cezalarına ilave olarak; yatırımlarda devlet

711

YALTI, a.g.m., s.106-107.
DÖNMEZER-ERMAN, a.g.e., s.551.
713Kayıhan İÇEL, Fusun SOKULLU AKINCI, İzzet ÖZGENÇ, Adem SÖZÜER, Fatih S.MAHMUTOĞLU, Yener ÜNVER,
Yaptırım Teorisi, 3.Kitap, Beta Yayın Dağıtım, İstanbul 2002, s.22-25.
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yardımları hakkında kararlar çerçevesinde Yatırım Teşvik Belgesi, Vergi, Resim ve Harç
İstisna Belgesi alamazlar ve bu kararlara göre uygulanan devlet yardımlarından
yararlanamazlar714. Banka ve sigorta şirketi kuramazlar ve kurulanlarda ortak, yönetim ve
denetim kurulu üyesi olamazlar. Factoring şirketi, leasing şirketi, döviz bürosu ve borsada aracı
kurum kuramazlar. Kurulu olanlara ortak olamaz, yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak
görev alamazlar715.
Güvenlik tedbirleri başlıklı TCK’nın ikinci bölümünde düzenlenen “Belli hakları kullanmaktan
yoksun bırakma” başlıklı maddeye göre716 Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanûni sonucu olarak;

sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin

üstlenilmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya
bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya
seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme ve seçilme
ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan, velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa
ait bir hizmette bulunmaktan, vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında
serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır. Kişi, işlemiş bulunduğu
suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları
kullanamaz.
Düşüncemize göre, ülkemizde uygulanan hürriyeti bağlayıcı cezalar ve yukarıda açıklanan
güvenlik tedbirleri genel olarak yeterlidir. Ancak kaçakçılık fiillerini işleyenlerin
malvarlıklarına ve şirketlerine yediemin atanması, vergi kaçakçılığı suçu işledikleri adlî yargıda
kesinleşenlere ait mahkeme kararlarının suçun ağırlığına göre yerel veya ülke ölçeğinde yayın
yapan gazetelerde mahkeme kararı ile ilan edilmesini sağlayacak yasal değişikliğin
yapılabilmesi için “Vergi Kaçakçılığı Suçu İşleyenlere Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri”
başlıklı aşağıdaki gibi yasal düzenlemenin yapılması uygun olacaktır:
“Vergi Kaçakçılığı Suçu İşleyenlere Uygulanabilecek Güvenlik Tedbirleri
Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde sayılan fiilleri işleyenlere güvenlik tedbirleri
uygulanmasında; Türk Ceza Kanunu’nun “Güvenlik Tedbirleri” başlıklı İkinci Bölümünde

71419.06.2012

Tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
Tarih ve Mük.25983 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. maddesine göre
yaptırım uygulanmaktadır.
716 TCK’nın 53. Maddesi
7151.11.2005
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kabul edilen usûl ve tedbirler esas alınır717. Bu tedbirlere ilave olarak; Yargılamayı yapan
mahkeme tarafından; yukarıdaki fiilleri işleyenlerin malvarlıklarına veya ilişkili oldukları
şirketlere kamu davasının açılması ile birlikte, kamu davası sona erene kadar yediemin
atanabilir, bedeli fâil tarafından karşılanmak üzere kesinleşmiş mahkeme kararının yerel veya
ülke genelinde yayın yapan gazetelerde en fazla üç güne kadar ilan edilmesi kararı verilebilir.”

13.2.2. İDÂRÎ PARA CEZALARI
13.2.2.1. Ziyaa Uğratılan Vergi Tutarının Belirlenmesi
13.2.2.1.1. Sahte Belge Düzenleyenler Açısından
Sahte belge (fatura) düzenleyenler bu belgeleri komisyon karşılığında satmaktadırlar. Sahte
fatura ticaretinin kanunlarla yasak edilmiş olması, vergilendirilmesine engel değildir. Nitekim
VUK’un 9. maddesinin ikinci fıkrasına göre “Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş
bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.”
düzenlenmesi

karşılığında

elde

edilen

komisyon

geliri

Sahte belge (fatura)

“ticari

kazanç”

olarak

nitelendirilmektedir718. Dolayısıyla yapılan iş yasalara aykırı olmasına rağmen bir ticarettir.
Ticareti yapılan emtia ise sahte faturanın bizzat kendisidir. Sahte fatura yukarıda da belirtildiği
üzere taklit biçiminde oluşturulup satılabilir veya başkası tarafından oluşturulan sahte fatura
alınıp satılabilir. Alınıp satılan sahte fatura ticaretinde, birden fazla kimse tarafından, el
değiştirmeden veya el değiştirerek yapılan alım satım faaliyetinin her biri ayrı ayrı
vergilendirilir.
Sahte belge (fatura) düzenlenmesi karşılığında elde edilen gelirin ticari kazanç olması
sebebiyle, elde edilen kazanç, ticari kazancı düzenleyen GVK’nın 37. ve takip eden maddeleri
ile, VUK hükümlerine göre tespit edilir. Elde edilen komisyon gelirinin, bu belgelerde yazılı
olan tutarın % 2’sinin esas alınarak belirleneceği konusunda Danıştay kararları mevcuttur719.
Vergi hukukunda yer olan delil serbestliği ve ekonomik yaklaşım ilkeleri gereği vergiyi
doğuran olayın doğru olarak tespiti için önceki bölümlerde açıklanan faturanın sahteliğinin
ispat yöntemleri kullanılarak, sahte belge düzenleyenlerin komisyon gelirini hesaplamada
kullanılan %2 oranı dışında bir oranda belirlenebilecektir. Sahte belge düzenleyen paravan
TCK’nın 53 maddesinde belli haklardan yoksun bırakma, 54. maddesinde eşya müsaderesi, 55. maddesinde kazanç
müsaderesi, 59. maddesinde yabancıların sınırdışı edilmesi ve 60. maddesinde ise tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri
düzenlenmiştir.
718 Danıştay 4. Dairesi’nin 26.04.2007 tarih ve E.2006/1742, K.2007/1408 Sayılı Kararı
719Şükrü KIZILOT, Vergi Hukukunda Naylon Fatura(Doçentlik Tezi) ,Vergi Dünyası Dergisi Eki, Sayı 188,Nisan 1997,
s.62, Danıştay 3. Dairesi’nin 16.4.1996 Tarih E:1995/1757, K:1996/1366 Sayılı Kararı,“%2 komisyonla sahte fatura
düzenleyen kişinin komisyon geliri dolayısıyla salınan vergiye kaçakçılık cezası uygulanacağı hk.”
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firma, eğer ticaret sicilinde ve vergi dairesinde gerçekten kayıtlı ise, defterleri düzenli olarak
tutuluyor, KDV ve diğer vergi türlerine ait beyannameleri aksatmadan veriyor, faturaları
usûlüne uygun bastırılmış ise, komisyon oranı %8-%10 arasında değişmektedir. Bu kategoride
yer alan düzenleyiciler, kullanıcı firmaların genellikle ticari faaliyet zincirinin bir, seyreklikle
iki alt halkasında yer alırlar. İlk inceleme aşamasında verdikleri sağlam firma imajı, bunların
faturasını kullanan firma için bir güven unsuru sağlamaktadır. Bu şartlar içerisinde
sahtekârlığın “maddi delillerle” kanıtlanması daha alt basamaklarda mümkün olabildiği için,
kullanıcı firmanın aklanma ihtimâli güçlenmektedir. Bu kategoride yer alan işletmeler
genellikle “limitet şirket” biçiminde kurulmaktadır. En önemli özellikleri şirket unvanlarının
içerisinde çok fazla ticari faaliyet kolunun yer alması, bir yıl içinde birbirleriyle hiç ilgisi
olmayan çok farklı iş kollarında sahte belge düzenlemeleridir.

13.2.2.1.2. Sahte Belge Kullananlar Açısından
Sahte belgeleri kullanan mükellefler bu belgelerin hiçbir mal veya hizmet alımı olmadığı halde
kullanabilecekleri gibi, belgesiz olarak alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesi için de
kullanabilmektedirler. Sahte belgeleri kullanan mükellefler hiçbir mal ve hizmet alışı olmadığı
halde720 bu belgeleri kullanıyorsa sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelere dayanan
ve indirim konusu yapılan maliyet ve giderlerin reddedilerek, KDV, gelir vergisi veya kurumlar
vergisi matrahlarının yeniden hesaplanması gerekir721. Sahte belgeleri kullanan mükellefler,
şâyet belgesiz olarak alınan mal ve hizmetleri belgelendirmek için bu belgeleri kullanılıyor ise,
VUK’un 3. maddesine göre, belgesiz alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesi için kullanılan
belgelerdeki tutarlarının maliyet ve gider olarak kabul edilmesi gerekir. Sahte belge kullanarak
mal/hizmet hareketini belgelendiren mükelleflerin giderleri toplamı değişmediği için ekonomik
işlemlerinin “gerçek mahiyeti” açısından dönem karları da değişmemektedir. Örnek vermek
gerekirse; 100.000 TL’lik giderini çeşitli nedenlerle belgelendiremeyen bir mükellef hukuk dışı
olarak sahte belge düzenleyenlerden temin edeceği 100.000 TL’lik fatura ile belgelendirmesi
halinde KDV indirimi hakkından yararlanamayacak, ancak Kurumlar Vergisi veya Gelir
Vergisi’nin hesaplanmasında gider gerçek olduğu için dikkate alınabilecektir. Fakat bir görüşe
göre bu belgelerdeki tutarlar gerçek bir ekonomik işleme dayanmadığı ve sonradan sahte belge
düzenleyenlerin beyannameleri iptal edilmiş veya hiç beyan edilmemiş olduğu için, gider
Danıştay11.Dairesi’nin 12.1.1998 tarih E:1996/6980, K:1998/23 Sayılı Kararı, “Mal ve hizmet hareketi olmaksızın sahte
ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullanan kişiye, bu nedenle yapılan KDV tarhiyatına kaçakçılık cezası uygulanacağı
hk.”( www.danıştay.gov.tr/erişim 18.01.2011)
721 Danıştay 9.Dairesi’nin 15.04.2009 tarih ve E.2007/6198, K.2009/1744 Sayılı Kararı,
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olarak beyan edilemeyeceği ve dikkate alınmasının mümkün olmadığı722, diğer bir görüşe göre
Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi yönünden kazancın tespit edilmesinde indirim olarak
kabul edilmesi gerektiği723 ileri sürülmektedirler.
3065 sayılı KDVK’nın “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinde, “mükellefler, yaptıkları
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanun’da aksine
hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler.” hükmüne yer
verilmiş, maddenin (a) bendinde ise “kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla
hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin
indirilebileceği” belirtilerek yasal olarak vergi mükelleflerine “vergi indirim hakkı”
verilmektedir. Vergi indirimi için gerekli şartların bir diğeri ise KDVK’nın indirimlerin
belgelendirilmesi başlıklı 34. maddesinde, “Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve
hizmetlere ait katma değer vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu
üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanûni defterlere kaydedilmek şartıyla
indirilebilir.” hükmüne göre gerçek bir mal alışına dayanmayan sahte belge niteliğinde olan bu
faturalara dayanılarak elde edilen KDV indirimlerinin Kanun’da aranan KDV indiriminde
kullanılacak belge niteliğinde olmadığından, bu belgelere dayanılarak KDV indiriminden
yararlanılamayacaktır. Gerçek bir mal teslim veya hizmet ifasını belgelemeyen bu belgeler
hukuki anlamda da herhangi bir değer ifade etmemektedir.724 KDV uygulaması indirim sistemi
üzerine kurulmuştur. Mükellefler, dönem içerisinde yapmış oldukları emtia ve hizmet satışları
için tahsil ettikleri KDV’den, yapmış oldukları emtia ve hizmet alışları için ödedikleri KDV’ni
indirim konusu yapmaktadırlar. Sahte belgelerin hiçbir mal veya hizmet alışı olmadığı halde
kullanılmasının tespit edilmesi durumunda, bu belgelerde yer alan indirim konusu yapılan
KDV’nin reddedilerek ödenmesi gereken KDV’nin yeniden tespit edilmesi gerekir. Bu
belgeler; mal teslimi veya hizmet ifası yapılmaksızın düzenlenen belgeler olduğundan, KDV
Kanunu açısından, vergiyi doğuran olay (kanunda sayılan teslim veya hizmet ifası)
gerçekleşmemektedir. Aynı şekilde sahte belge niteliğindeki faturaların belgesiz mal veya
hizmet alışlarının belgelendirilmesi için kullanılması halinde, belgelerde yer alan KDV’nin
reddedilmesi gerekir. Bu şartlarda mal veya hizmetler, belgeler üzerinde adı, soyadı ve unvanı
yer alan gerçek veya tüzel kişilerden değil, genellikle mükellef tarafından alındığı beyan
edilebilen bu belgelerde yer alan KDV hazineye intikal etmemektedir. Yargı kararlarında sahte

GÜNDAY, a.g.m., s.66.
Hasan YALÇIN, “Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge İle Belgelendirilen Giderler”, Vergici ve Muhasebeci İle
Diyalog, Sayı 153,Ocak 2000, s.78.
724 Bahattin ÇELİK, “ Vergi Tekniği Raporunun Mükellefe Verilmemesi ve Adil Yargılanma Hakkı”, Yaklaşım Dergisi, Sayı
221, Mayıs 2011, s.289.
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belgeler ile indirim konusu yapılan belgelerin ispat araçları ile araştırılarak incelenmesi
gerektiği belirtilmektedir725.

13.2.2.2. Ceza Tutarının Belirlenmesi
13.2.2.2.1.Vergi Ziyaı Kabahati Açısından
VUK’un 341. maddesine göre, vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili
ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin
zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Vergi ziyaı
ceza tutarının tespit edilebilmesi için, yukarıdaki bölümde açıklandığı üzere öncelikle kayba
uğratılan vergi tutarının tespit edilmiş olması gerekir. Şâyet vergi kaybı meydana gelmiş ise
vergi ziyaı cezası kesilecek, fiil özel usûlsüzlük cezasını da gerektiriyorsa bu ceza da
uygulanacaktır. Vergi ziyaının oluşmaması halinde fiilin durumuna göre özel usûlsüzlük veya
usûlsüzlük cezası kesilecektir. Pişmanlık halinde ise, ceza kesilmeyecektir726.
Vergi ziyaı kabahatinin maddi unsuru gerçekleşirken kast içinde bulunulmuş olunması şart
değildir. Bu durum madde gerekçesinde, “...vergi kaybı (ziyaı) ister hatadan, ihmâlden veya bir
usûlsüzlükten doğmuş olsun, isterse nitelikli ve kasıtlı olsun vergi cezası kesilmesi konusunda
farklılık arz etmeyeceği” biçiminde açıklanmıştır727. Bir başka görüşe göre ise, vergi
kabahatinin manevi unsuru olarak kast veya ağır kusur aranmadığı vurgulanırken en hafif bir
kusur türü olan adi taksirin, kabahatin manevi unsurunun meydana gelmesi için yeterli olduğu
belirtilmektedir728. Kasıt, öngörülü (bilinçli) taksir ve taksir olarak belirtilen kusurluluk
hallerinden en hafifi olan taksirin sonucudur. Taksir istenmeden bir davranışta bulunulmasıdır.
Kişiyi bu davranışa iten, dikkatsizliği ve özen eksikliğidir.

Bir davranışın gerekli kıldığı

dikkati ve özeni göstermeyen kişi bu davranışta taksirli davranmış demektir729. VUK’un 341.
maddesinin birinci fıkrasında “vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine
getirilmemesinden veya eksik yerine getirilmesinden” söz edilmektedir. Kanunun bu hükmü
dikkate alındığında, kastın bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, konulmuş kurallara
uyulmaması sonucunu ortaya çıkartan durum “riayetsizlik taksiri” olarak değerlendirilir730.

Danıştay 3. Dairesi’nin, 30.11.1999 Tarih ve E:1998/3428, K:1999/4126 Sayılı Kararı, Danıştay V.D.D.K’nun 2.5.1997
Tarih ve E:1996/137, K:1997/207 Sayılı Kararı (www.danistay.gov.tr/erişim 21.7.2009)
726 ERDEM, a.g.e., s.212.
727 Bir Reformun Anatomisi, Maliye Bakanlığı GGM Yayınları, Ankara, 1988, s.85.
728 MUTLUER, a.g.e., s.381.
729 ŞENYÜZ, a.g.e., , s.99-100.
730 Bekir BAYKARA, “Vergi Ziyaı Suçunda Manevi Unsur”, Vergi Dünyası, Sayı 279,Kasım 2004, s.7.
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VUK’un 344. maddesinin birinci fıkrasında “341 inci maddede yazılı hâllerde vergi ziyaına
sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı
tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği” ikinci fıkrasında da “Vergi ziyaına 359’uncu maddede
yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat
olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre vergi ziyaına VUK’un 359. maddesinde
yazılı kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verilmesi halinde vergi ziyaı cezası üç kat
uygulanacaktır. Bu düzenleme ile VUK’un 359. maddesinde sayılan fiillerle vergi ziyaına sebep
olunması, işlenen kabahatin nitelikli hali olarak kabul edilmekte ve daha ağırlaştırılmış yaptırım
uygulanması kabul edilmektedir. Kaçakçılık suçuna iştirak edenlere ziyaa uğratılan vergi kadar
vergi ziyaı cezası kesilecektir. Vergi kabahatleri ve vergi ziyaı kabahati kasıt veya ihmâlle
işlenebilecek eylemlerden oluşabilmektedir.
Sahte belgeyi bilerek kullanan bir mükellef hakkında, VUK’un 359. maddesindeki kaçakçılık
suçu için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması ve aynı Kanunu’nun 344.
maddesinin ikinci fıkrasına göre üç kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir731. Sahte
belge düzenleme ve kullanma eylemleri ile ilgili kabahatlerde, mükelleflerin mal veya hizmet
alışı ile ilgili olarak kullanmış oldukları belgelerin, bu malı sağlayana ait olup olmadıklarını
bilip bilmemeleri oldukça önemlidir. Maliye Bakanlığı çıkarmış olduğu 306 Seri No’lu VUK
Genel Tebliği ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımında “bilerek”
kullanma unsuru ile ilgili açıklama yapmış, TCK’da yer alan cürümlerde kastın bulunmaması
halinin cezayı kaldıracağı hükmünden bahisle, suçun oluşumundan bahsedilebilmesi için kastın
araştırılması gerektiği belirtilmiştir732. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeyi
bilmeden kullanan bir mükellef hakkında, bir başka deyişle kastın bulunmadığı durumda,
kaçakçılık suçu raporu düzenlenmeyecek, bu mükellefler adına sadece VUK’un 344.
maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre tek kat vergi ziyaı cezası kesilecektir. VUK’un 341.
ve 344. maddeleri incelendiğinde görülmektedir ki; VUK’un 359. maddesinde sayılan fiillerle
işlenen vergi ziyaı ve usûlsüzlük kabahatlerinde kast unsuru ön plana çıkmakta, bunun dışında
kalan kabahatlerde ise ihmâl sorumluluğu bulunmaktadır.
Bazı vergiler ile ilgili vergilendirme tekniği kullanılırken vergiye tabi matrahın saptanmasında
indirim ve mahsuplara yer verilmesi gerekmektedir. Vergilendirme işlemi sırasında
kişiselleştirme işlemi yapılmasının vergi mükellefinin sakat olup olmaması, evli veya bekâr
olması, sahip olduğu çocuk sayısının dikkate alınması indirim veya mahsup olarak tahakkuk
edecek vergiyi belirleyecektir. Yukarıda açıklanan konularda gerçeğe aykırı beyanlarda
731

Danıştay 7. Dairesi’nin 15/03/2004 Tarih E. 2001/3160, K. 2004/668 Sayılı Kararı
tarihli ve 24789 sayılı Resmi Gazetede yayınlamlanan 306 Seri No’lu VUK Genel Tebliği
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bulunulması verginin eksik tahakkukuna sebebiyet verecektir. Örneğin sakat olmadığı halde
sahte belgelerle sakatlık indiriminden faydalanan bir mükellef tahakkuk etmesi gereken vergiyi
azaltacağı için eksik tahakkuk söz konusu olacaktır733. Vergi idaresi tarafından eksik tahakkuk
eden kısım için vergi ziyaı hesaplanacağı gibi, sahte belgeler nedeniyle vergi mükellefi
hakkında vergi suçu raporu yazılarak ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirilecektir.
VUK’ta yer alan734 düzeltme hükümlerine göre fazla tahsil edilen vergilerin ödeyen
mükelleflere geri verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu yasal düzenleme vergi mükellefleri
tarafından vergi idaresinin yaptığı idârî işlemler üzerinde denetim sağlayacağı gibi, vergi
mükelleflerinden fazladan tahsil edilen vergilerin ödenmesini de sağlar. Ancak bazı durumlarda
vergi mükellefleri bilerek veya bilmeyerek gerçek dışı beyanlarda bulunarak, vergi iadesi talep
edebilmekte, bu iadenin vergi dairesi tarafından yerine getirilmesi durumunda ise vergi ziyaı
suçu ortaya çıkmaktadır735. Vergi ziyaı, ödenmiş bir verginin haksız geri verilmesi durumunda
ortaya çıkar.
KDV iade uygulamasında; KDV listeleri 53 Seri No’lu KDV Sirküleri’ne göre elektronik
ortamda gönderilmekte, bu listeler Gelir İdaresi Başkanlığı otomasyon sistemi tarafından risk
analizine tabi tutularak tespit edilen sonuçlar ilgili vergi dairesine rapor edilerek
bildirilmektedir. İade talebinde bulunan yükümlü söz konusu rapordaki eksiklikleri elektronik
ortamda gidermesi ve vergi dairesi tarafından yapılacak olan diğer incelemelerin tamamlanması
durumunda nakden veya mahsuben KDV iadesini alabilmektedir. Vergi idaresi veznesinden
çıkmayan para için vergi ziyaından söz edilemez. Verginin haksız olarak geri verilmesi
durumunda, vergi ziyaı geri vermenin yapıldığı tarihte doğmaktadır. Henüz tahakkuk etmemiş
veya geç tahakkuk etmiş olsa bile vergi noksansız bir şekilde ödenmiş ise vergi ziyaından söz
edilemez.

Ayrıca vergi ziyaının, verginin eksik veya geç tahsili ile herhangi bir ilgisi

bulunmamaktadır. Vergi zamanında tahakkuk etmiş olmak şartıyla, ödemenin vadesinde
yapılmamış olması halinde, vergi ziyaı ortaya çıkmaz736. Vadesinde ödenmeyen borçlar için
6183 Sayılı AATUHK uygulanır. Bu esasın istisnası tahakkuku tahsile bağlı vergiler için söz
konusudur. Örneğin damga vergisinde ödemenin zamanında yapılmaması halinde tahakkuk
gerçekleşmemiş olacağından, vergi ziyaı doğmuş olur. Verginin geç tahakkuku vergi dairesinin
ihmalinden kaynaklanmış ise, mükellef veya vergi sorumlusundan kaynaklanan herhangi bir
kusur olmadığından vergi ziyaı suçundan bahsedilemez. Bazı durumlarda da mükellefin veya
vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirememesi belli nedenlerden
733 ŞENYÜZ,

a.g.e., s.92-93.
120. maddesi, (www.gib.gov.tr,(29.03.2010)
735 PARLAR-DEMİREL, a.g.e., s.345.
736 ÖZBALCI,a.g.e., s.813.
734 VUK’un
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kaynaklanır. VUK’un 13. maddesinde mücbir sebepler sayılmış olup vergi idaresi bu sebepleri
de dikkate almak zorundadır.
VUK’un 344. maddesinin üçüncü fıkrasında “Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir
komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanûni süresi geçtikten
sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında
uygulanır.” hükmü yer almaktadır. VUK’un 371. maddesinde düzenlenmiş olan pişmanlık ve
ıslah müessesinden yararlanmak vergi ziyaı cezasının tamamından kurtulmayı sağlamaktadır.
Ancak pişmanlıktan yararlanamayacak veya pişmanlık hükümlerini yerine getiremeyecek
olanların kendiliğinden verilen beyanname hükmü kapsamında ceza tutarını indirimli ödeme
imkânı bulunmaktadır.

13.2.2.2.2. Usûlsüzlük Ve Özel Usûlsüzlük Kabahatleri Açısından
Usûlsüzlük kabahatleri vergi kanunlarının şekle ve usûle ilişkin hükümlerine uyulmaması halini
ifade etmektedir. Usûlsüzlük cezaları hem vergi mükellefiyetine bağlı olarak, bildirim, belge
alma-verme, belge bulundurma, defter tutma ve tasdiki vb. şeklî ödevlerle737 ilgili hususlara
ilişkin aykırılıkları cezalandırmayı, hem de vergi ziyaı gibi daha ağır bir suçun işlenmesini daha
en baştan engellemeyi hedeflemektedir738. Usûlsüzlük kabahatinde henüz bir vergi kaybı
meydana gelmemektedir. Usûlsüzlük cezaları içerik olarak vergi ziyaını önlemek için konulmuş
yaptırımlar olarak değerlendirilebilirler. Usûlsüzlük fiili, vergi ziyaına bağlı olmaksızın, vergi
kanunlarına aykırı bazı biçimsel eylemlerin oluşması ile ilgilidir. Usûlsüzlüklerde bir “tehlike
suçu”nun varlığından söz edilebilir. Çünkü vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu vergi
yasalarının şekle ve usûle ilişkin hükümlerine aykırı davranarak vergi kaybı için elverişli bir
ortam sağlamak hedefindedir. Usûlsüzlükte vergi kaybı olmamasına rağmen vergi kaybı olan
durumlarda da usûlsüzlük meydana gelebilir. Bu durumda miktar olarak ağır olan cezanın
kesilmesi kabul edilmiştir739. VUK’ta genel usûlsüzlük şeklindedir ayrım yapılmamış olmasına
rağmen, uygulamada özel usûlsüzlük ve usûlsüzlük fillerini birbirinden ayırmak üzere genel
usûlsüzlük ifadesi kabul görmüştür. VUK’un 352. maddesinde genel usûlsüzlük fiilleri, birinci
ve ikinci derece usûlsüzlükler olarak iki ayrı grupta toplanmıştır. Her grupta usûlsüzlük sayılan
fiiller tek tek belirtilmiştir. Ayrıca 353. maddede "Özel Usûlsüzlük" adıyla başka bir vergi
kabahati belirlenmiştir740. Genel usûlsüzlük ve özel usûlsüzlük olarak gruplanan usûlsüzlük

737 ŞENYÜZ,

a.g.e., s.112.
CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s. 156.
739 Nihat EDİZDOĞAN, Metin TAŞ, Vergi Ceza Hukuku, Bursa,1993, s.77.
740 ULUATAM, METHİBAY, a.g.e., s.213.
738
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cezaları eylem olarak ayrı ayrı sayılmıştır741. Bu nedenle maddelerde sayılmayan eylemlerin
usûlsüzlük olarak sayılması ve cezalandırılması mümkün değildir742.
Aşağıdaki Tablo I’de görüldüğü üzere, usûlsüzlük fiilleri, VUK’a bağlı cetvele göre
cezalandırılırlar. Bu cetveldeki cezalar maktu tutarlar olup sınırları Bakanlar Kurulu’na verilen
yetkiler çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenir. Genel usûlsüzlük cezaları, kanuna bağlı
cetvelde her mükellef sınıfına göre maktu miktarlar şeklinde düzenlenmiş iken, özel usûlsüzlük
cezalarının belli oran veya miktarları vardır. Özel usûlsüzlük cezaları; vergi ile ilgili işlemlerde
gerçek durum, vergi kanunları ve muhasebe tekniklerine uygun davranılmasını sağlamayı
amaçlamaktadır743. Bir başka görüşe göre özel usûlsüzlük cezası ile, cari yıl içinde yapılacak
denetimlerde vergiyi doğuran olay ile belge ve kayıtlar arasında ilişki kurularak vergi ziyaına
yol açacak suçların önlenmesi amaçlanmaktadır744.
TABLO 13.1.: USÛLSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL(2018)
Mükellef Grupları
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf
tüccar ve serbest meslek erbabı
3 - İkinci sınıf tüccarlar
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
6- Gelir vergisinden muaf esnaf
Mükellef Grupları

Birinci derece
İkinci derece
usulsüzlükler için
usulsüzlükler için
600.000 TL
350.000 TL
400.000 TL
200.000 TL
200.000 TL
100.000 TL

100.000 TL
50.000 TL

50.000 TL
25.000 TL
600.000 TL

25.000 TL
12.500 TL
350.000 TL

Kaynak: GİB
Sahte belge düzenlenmesi ve kullanılması fiilleri hakkında kesilecek özel usûlsüzlük cezaları
VUK’ta düzenlenmiştir. VUK’un 353. maddesine göre; verilmesi ve alınması icabeden fatura,
gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması
veya “düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi” halinde;
bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 190 TL’den
aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u
nispetinde özel usûlsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde Perakende satış fişi,
ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma
irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu
741 AKDOĞAN

,a.g.e., s.47.
a.g.e., s.184.
743 AKDOĞAN, a.g.e., s.49.
744 ALTINDAĞ, a.g.e., s.515.
742 KIRBAŞ,
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getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, “düzenlenen
belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak
düzenlendiğinin” tespiti halinde, her bir belge için 190 TL’den aşağı olmamak üzere bu
belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usûlsüzlük
cezası kesilmesi gerekmektedir745.
VUK’un 353 maddesinin 8. fıkrasına göre belge basımı ile ilgili bildirim görevini kısmen veya
tamamen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine özel usûlsüzlük cezası kesilir. Bu
düzenlemenin amacı, belge basımını izleyerek sahte belge düzenleme ve kullanma eylemleri
ile ilgili suç ve kabahat kabul edilen eylemleri en aza indirmektir. VUK’un 353. maddesinde
sayılan bütün özel usûlsüzlük cezaları için, maddenin son fıkrasıyla genel bir hüküm
getirilmiştir. Buna göre eğer bu tür usûlsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana gelmiş ise,
bu vergi ziyaının gerektirdiği cezalarda ayrıca uygulanacaktır. Bir başka deyişle özel usûlsüzlük
cezasının kesilmesi diğer cezaların kesilmesini engellemez. Bu maddede hüküm altına alınan
diğer bir hususta özel usûlsüzlük cezalarında VUK’un 336. madde hükmünün
uygulanamayacağıdır746. Bu düzenleme ile kanun koyucu özel usûlsüzlük cezalarını yaptırım
olarak daha da etkili hale getirmiştir.
Usûlsüzlük cezaları, vergi kanunlarının şekle ve usûle ilişkin hükümlerine uyulmasını sağlamak
amacıyla düzenlenmiş cezalardır. Genel ve özel usûlsüzlük cezalarının; usûlsüzlük kabahatleri
ve cezaları adı altında kapsadığı fiiller tasnif edilerek ve sayılarak daha açık bir şekilde
düzenlenmesi uygun olacaktır. Usûlsüzlük cezaları, belge düzeninin korunması ve belge
düzenine yönelik suç eğilimlerinin bertaraf edilmesi açısından önemlidir.

13.2.2.3. Vergi Ziyaı Cezasının Orantılılık İlkesi Açısından
Değerlendirilmesi
Yukarıda açıklanan orantılılık ilkesi açısından bakıldığında çalışmada incelenen diğer ülkelere
göre, vergi ziyaı cezasının da işlenen fiillerin ağırlığı ile orantılı olduğunu söylemek mümkün
değildir. Birleşik Krallık’ta Para cezalarının hesaplanmasında, kayba uğratılan vergi tutarı,
işlenen fiiller açısından kesilecek para cezası oranı % 0-30 arasında iken kasta dayalı işlenen
fiillerde % 20-100 arasındadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Vergi mükellefinin gelir vergisi
beyannamesinde bildirdiği vergi miktarı, IRS tarafından yapılan inceleme neticesinde
bildirilmesi gerekenden az/eksik bulunur ve bu azlığın/eksikliğin nedeni vergi mükellefinin

745VUK’un
746

353. maddesi
VUK’un 336. maddesi: (www.gib.gov.tr,(29.03.2010)
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kayba uğratılan verginin %20’si ile %40’ı oranında para cezasına karar verilebilir. Almanya
Federal Cumhuriyeti’nde kasıt veya ağır kusur yok ise mükellef cezaya muhatap olmaz, kasıt
var ise azami 50.000-Euro para cezasına muhatap olabilir. Fransa’da ise, kayba uğratılan
vergi tutarının % 80’ine kadar idârî para cezası verilebilir.
Ülkemiz açısından ise vergi kabahatinin dikkat-özen yetersizliği veya ihmâl ile işlenmesi
halinde uygulanacak ceza kayba uğratılan verginin % 100’ü, VUK’un 359. maddesinde
belirtilen kaçakçılık suçları ile işlenmesi halinde % 300’üdür. İdârî para cezaları açısından,
ülkemizde vergi ziyaı cezası oransal olarak çok yüksek olduğu ve sadece iki oran esas alınarak
uygulandığı için, orantılılık ilkesi açısından tartışılması gerekmektedir. Dikkat-özen yetersizliği
veya ihmâl ile işlenen bir fiil ile vergi kaybının meydana gelmesi durumunda; hem gecikme
faiziyle beraber verginin, hem de % 100 vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezasının uygulanması,
aynı şekilde kasıtla işlenen fiiller açısından da hem gecikme faiziyle beraber verginin hem de
% 300 vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezasının uygulanması oldukça ağırdır. Çalışmamızda
ulaştığımız sonuç; uzlaşma kurumunun bir ceza affı gibi uygulanmış olması nedeniyle vergi
ziyaı cezası oranlarının bu güne kadar tartışılmamış olduğudur.
Mevcut oranların yerine, yukarıda açıklandığı gibi daha geçişli, mükelleflerin ihmâl ile kasıt
durumlarını dikkate alan geçişli oranların uygulanması için yasal değişikliklerin yapılması
orantılılık ilkesine uygundur. Çünkü cezaların katı olması, vergi incelemelerinin en başında
mükellef ile vergi idaresinin ilişkilerinin gergin başlamasına neden olduğu gibi, vergi
incelemelerinde gerekli delillerin elde edilmesini de zorlaştırmaktadır. Delillerin nitelik ve
nicelik olarak eksik olması, vergi ihtilâflarının vergi idaresi aleyhine sonuçlanma ihtimalini
arttırdığı gibi, birbirleriyle ticari ilişki içerisinde olan mükellefleri olumsuz etkilemektedir.
Yukarıda yapılan değerlendirmelere göre; VUK’un “Vergi Ziyaı” başlıklı 341. Maddesinin
başlığının “Vergi Ziyaı Kabahati” şeklinde, “Vergi Ziyaının Cezası” başlıklı VUK’un 344.
maddesinin “Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası” şeklinde ve madde metninin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesi, orantılılık ilkesi açısından daha uygun olacaktır747:
“Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası
341 inci maddede yazılı hâllerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef
veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin yüzde yirmisinden yüzde ellisine kadar vergi
ziyaı cezası kesilir.

747

VUK’un 344. maddesi
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Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu fiilleri
işleyenlere ve iştirak edenlere ziyaa uğratılan verginin yüzde ellisinden yüzde yüzüne kadar
vergi ziyaı cezası kesilir.
Vergi ziyaı cezasına uygulanacak oranın tespit edilmesinde; (1) verginin olması
gerekenden az bildirilmesi, olması gerekenden az hesaplanması, olması gerekenden fazlasının
iadesinin talep edilmesi veya olması gerekenden fazlasının iade edilmesi neticesinde ortaya
çıkan vergi ziyaı tutarı, (2) hukuka aykırı fiilin ortaya çıkmasında fâilin dikkat veya özen
eksikliği ile ihmalinin veyahutta kasıt derecesinin ağırlığı, (3) Hukuka aykırı fiilin vergi
incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit edilip edilmediği, (4) Hukuka aykırı fiilin fâil
tarafından vergi incelemesine yetkili olanlara gönüllü olarak açıklanıp açıklanmadığı, (5) Fâilin
hukuka aykırı fiil ile ilgili yapmış olduğu açıklamanın niteliği dikkate alınır.
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Uygulamalar
Sahte fatura kullanımı ve düzenlenmesi durumunda ceza mahkemesinde öngörülen hapis
cezasının ne olduğu anlaşılmıştır.
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması durumunda ceza
mahkemesinde öngörülen hapis cezasının ne olduğu anlaşılmıştır.
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Uygulama Soruları
1. Sahte fatura kullanılırsa mükellefe ne kadar hapis cezası verilir?
2. Muhteviyatı itibariyle sahte fatura düzenlenirse mükellefe hangi ceza verilir?
3. Sahte fatura basımında matbaaların sorumluluğu var mıdır?
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Bölüm Soruları
1) Damga vergisinde ödemenin zamanında yapılmaması
gerçekleşmeyeceği için hangi kabahat işlenmiş olacaktır?
a. Vergi kaçakçılığı
b. Vergi ziyaı kabahati
c. Usulsüzlük
d. İhmal
e. Hata

halinde

tahakkuk

2) Aşağıdakilerden hangisi VUK’un 359. maddesi (b) bendi hükmüne göre, vergi
kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen, saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan
belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu
belgeleri kullananlar için öngörülen ceza miktarıdır.
a. Onsekiz aydan iki yıla kadar hapis
b. Onsekiz aydan üç yıla kadar hapis
c. İki yıldan beş yıla kadar hapis
d. Oniki aydan iki yıla kadar hapis
e. Üç yıldan beş yıla kadar hapis
3) Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri için uygulanacak cezalar için aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Düzenlemenin cezası kullanmadan daha fazladır
b. Düzenlemenin cezası yoktur, sadece kullanmanın cezası vardır
c. Kullanmanın cezası düzenlemeden daha fazladır
d. Kullanmanın cezası yoktur, sadece düzenlemeye ceza vardır
e. Her iki eylem için öngörülen ceza aynıdır ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır
4) VUK 359. maddenin (c) bendinde düzenlenen fiilleri işleyenler hakkında, yani Maliye
Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, bakanlıkla anlaşması
olmadığı halde basanlar hakkında hangi ceza öngörülür?
a. İki yıldan beş yıla kadar hapis
b. Oniki aydan iki yıla kadar hapis
c. Onsekiz aydan iki yıla kadar hapis
d. Onsekiz aydan üç yıla kadar hapis
e. Üç yıldan beş yıla kadar hapis
5) Vergi suçu için kabul edilen hapis cezasının iki yıl veya daha az süreli hapis cezası
olması durumunda aşağıdaki hangi ihtimal gündeme gelebilir?
a. Hükmün infazı belli şartlarda ertelenebilir
b. Hapis cezası paraya çevrilebilir
c. Hapis cezası tehir edilebilir
d. Hapis cezası uygulanmayabilir
e. Hükmün infazı hiçbir şartta ertelenemez
6) Ticari defter ve belgelerin ibraz edilmemesi durumunda mükellefler hakkında
öngörülecek ceza miktarı ……………………………kadar hapistir.
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7) VUK 359. maddenin (a) bendinde düzenlenen fiillerden muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge
düzenlemesi
veya
kullanılması
halinde
öngörülen
ceza
miktarı
……………………….. kadar hapistir.
8) Mükelleflerin vergi ziyaına 359’uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi
halinde öngörülecek ceza miktarı ………………………… ‘dır.
9) VUK’un 344. maddesinin üçüncü fıkrasında “Vergi incelemesine başlanılmasından
veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanûni
süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için vergi ziayı cezası
……………………………………… oranında uygulanır.
10) Ülkemizde sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile vergi kaçakçılığı suçu
işleyenler hakkında hürriyeti bağlayıcı ceza ve idârî para cezalarına ilave olarak
öngörülün güvenlik önlemleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
VUK’un 359. maddesi (b) bendi hükmüne göre, vergi kanunlarına göre tutulan veya
düzenlenen, saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, “üç yıldan beş yıla
kadar” hapis cezası ile cezalandırılır. VUK’un 359. maddesinde düzenlenen sahte belge
düzenleme ve kullanma suçlarında vergi kaybının gerçekleşmesi (zarar) aranmaz. Vergi kaybı
tehlikesi (zarar tehlikesi) yaratılmış olması yeterlidir. Bu suç tehlike suçu olup kamu yararını
ve devletin gelir kaynaklarını tehlikeye sokan fiilleri cezalandırmaktadır.
Suçun hukuki niteliği, suç sayılan eylemin kanunda yer alan hangi hükmün ihlâl edildiği
anlamına gelmektedir. Sadece iddianamede unsurları belirtilen suça ilişkin fiil ve fâili hakkında
hüküm verilir. Sanık, suçun hukuki niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de
savunmasını yapabilecek bir halde bulundurulmadıkça, iddianamede kanûni unsurları
gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez. Fiilin
nitelendirilmesinde, mahkeme iddia ve savunmalarla bağlı değildir.
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin, VUK’un 359. maddesinde 3 yıldan 5 yıla kadar
hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanacak fiiller arasında birlikte düzenlenmiştir. VUK 359.
maddenin (a) bendinde düzenlenen fiilleri işleyenler“onsekiz aydan üç yıla kadar” hapis cezası
ile cezalandırılır. Bu bentte yer alan fiillerden muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme
fiili ile kullanma fiili açısından da cezalar farklılaştırılmalı, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenleyenler için daha ağır cezalar öngörülmelidir. VUK 359. maddenin (c) bendinde
düzenlenen fiilleri işleyenler““iki yıldan beş yıla kadar hapis” cezası öngörülmüştür. Maliye
Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, bakanlıkla anlaşması olmadığı
halde basma veya bilerek kullanma suç olarak düzenlenmiş ve yetkisiz belge basımı suçu için
düzenlenen cezaların alt sınırı, (b) bendinde yer alan tamamen veya kısmen sahte belge
düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçundan daha hafif bir suç olduğu için düzenlenen
cezaların alt sınırından daha az bir ceza öngörülmüştür.
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZAYI SONA ERDİREN VEYA AZALTAN HALLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde cezayı ortadan kaldıran haller incelenecektir. Ayrıca kabahat ve suçların
yaptırımları için farklı yargı kollarında görülmekte olan davaların birbirini etkileyip
etkilemeyecekleri ele alınacaktır. Son olarak vergi suçları nedeniyle uygulanabilecek idari
tedbir ve yaptırımların neler olduğu üzerinde durulacaktır.

354

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Vergi cezalarını ortadan kaldıran haller hangileridir?
Vergi cezalarını azaltan haller hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Vergi cezalarının hangi
hallerde

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Konunun mevzuat boyutları ve

ortadan Vergi cezalarının hangi hallerde unsurları ele alındıktan sonra

kalkacağının

ortadan kalkacağı öğrenilir.

uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.

irdelenmesi
Vergi cezalarını azaltan
hallerin

Kazanımın

hangilerini

olduğunun irdelenmesi

Konunun mevzuat boyutları ve
Vergi cezalarında hangi hallerde unsurları ele alındıktan sonra
azaltımın olabileceği öğrenilir.

uygulamada

karşılaşılan

durumlar ortaya konularaktır.
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Anahtar Kelimeler


Cezaları ortadan kaldıran haller



Cezaları azaltan haller



Yargı kararlarının etkileşimi



İdari tedbir ve yaptırımlar



Vergi suçları



Vergi Kaçakçılığı
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZAYI SONA ERDİREN VEYA AZALTAN HALLER748
Vergi cezaları ödenerek ortadan kalkar. Ancak bunun dışında vergi cezalarını sonlandıran
durumlarda vardır. Ayrıca bazı durumlarda da yükümlüye veya sorumluya ceza
kesilemeyecektir. Aşağıdaki tablo cezaları kaldıran ve ceza kesilmeyecek durumları
göstermektedir.
Tablo 14.1: Vergi Cezasını Kaldıran Haller İle Ceza Kesilemeyecek Haller
Cezayı Kaldıran Haller

Ceza Kesilemeyecek Haller

 Ödeme

 Yanılma

 Ölüm

 Pişmanlık ve ıslah

 Düzletme

 Mücbir sebep

 Cezalarda indirim

 Ceza kesmede zamanaşımı

 Uzlaşma
 Tahsil zamanaşımı
 Terkin
 Yargı kararları
 Vergi afları
Kaynak: Oktar, 2009: 323

14. 1. CEZAYI SONA ERDİREN VEYA AZALTAN HALLERİN
İNCELENMESİ
Yukarıdaki tabloda belirtilen uygulamaların bazıları bu bölümde açıklanmıştır.

14.1.1 Zamanaşımı
Vergi suçlarına ilişkin olarak ceza mahkemelerinde açılacak davalarda uygulanacak dava
zamanaşımı ile ilgili VUK’ta özel düzenleme bulunmamaktadır. VUK’un zamanaşımı ile ilgili
tek hükmü olan 374. maddesinde öngörülen zamanaşımı, sadece vergi kabahatlerine
ilişkindir749. VUK’un “Ceza Kesmede Zamanaşımı” başlıklı 374. maddesinde vergi ziyaı

748
749

Cengiz ve Kılıç (2017), Türk Vergi Hukukunda Naylon Fatura Suçları, Vedat Kitapçılık
A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 233, Şubat 2008, s.100.
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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 kabul eden tarh zamanaşımı süresine uygun olarak düzenlemiştir. Bunun için tarh
zamanaşımı süresi ile vergi ziyaı cezasında ceza kesme zamanaşımı süresi aynıdır. Ceza hukuku
yönünden bir suç olan vergi suçu ile ilgili zamanaşımını düzenleyen özel bir hüküm VUK’ta
olmadığı için, TCK’nın genel hükümler kısmında yer alan zamanaşımı sürelerinin dikkate
alınması gerekmektedir.
TCK’ya göre dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımı olmak üzere, iki farklı zamanaşımı
bulunmaktadır. Dava zamanaşımında kanunlarda düzenlenen süreler geçtikten sonra, kamu
davası açılamaz; açılmış olsa bile dava zamanaşımı gerçekleşmiş ise, böyle bir davaya artık
devam edilmesi mümkün değildir. Ceza zamanaşımında ise kesinleşmiş bir karar, kanunda
düzenlenmiş olan süre geçtikten sonra yerine getirilemez. Ceza zamanaşımı dava
zamanaşımından daha uzun bir süreyi kapsamaktadır750.
TCK’nın 66/e. maddesine göre beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını
gerektiren suçlarda dava zamanaşımı süresi fiilin işlendiği tarihten itibaren TCK’nın 72/1.
maddesine göre hesaplanacak olup sekiz yıldır751. Vergi kaçakçılığı suçu için TCK açısından
geçerli olan 8 yıllık zamanaşımı süresinin vergi kaçakçılığı suçlarına iştirak edenler yönünden
de geçerli olduğu kabul edilmektedir752. TCK’daki dava zamanaşımı süresinin VUK’taki tarh
zamanaşımı süresinden daha uzun olması, suçluluğun kanıtlanmasında ve savunma hakkının
kullanılmasında bir uyumsuzluğa neden olmaktadır753. Bu yönden VUK’un 114. maddesinde
düzenlenen 5 yıllık tarh zamanaşımı süresinin vergi suçu ve vergi suçuna iştirak suçu ile ilgili,
TCK’nın 66. maddesinde düzenlenen dava zamanaşımı süresiyle uyumlu hale getirecek
düzenlemeler yapılmalıdır754. Ayrıca kasıtlı işlenen vergi suçları için daha uzun bir zamanaşımı
süresi belirlenmelidir.
Zamanaşımının kesilmemesi veya durmaması halinde vergi suçları için öngörülen sekiz yıllık
zamanaşımı süresi söz konusudur. TCK’nın 67/2. maddesinde belirtilen nedenlerden bir
tanesinin gerçekleşmesi nedeniyle zamanaşımının kesilmesi durumunda zamanaşımı süresi en
fazla yarısına kadar uzayacağı için zamanaşımı süresi en fazla on iki yıla çıkmaktadır. Dava
Recep ÇERÇİ, “Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Gelir İdaresi ve Adlî Yargı Mercilerince Farklı
Yorumlanmasından Kaynaklanan Adaletsizlikler ve Doğurduğu Sonuçlar ile İlgili Çözüm Önerileri”, Mali Pusula Dergisi, Yıl
4 Sayı 39, Mart 2008, s. 27.
751Bekir BAYKARA, “Hapis Cezasını Gerektiren Vergi Suçlarında Dava Zamanaşımı ve Zamanaşımının Başlangıcı”, Vergi
Dünyası Dergisi, Sayı 270, Şubat 2004, s. 8–13.
752 DONAY, a.g.e., s.219.
753 Azmi DEMİRCİ, “Vergi Usul Kanunu’nda Düzenlenen Zamanaşımı Sürelerinin Yeni Türk Ceza Kanunu ile Uyumu”, Vergi
Dünyası Dergisi, Sayı 297, Mayıs 2006, s. 33.
754 A. Bumin DOĞRUSÖZ, “Vergi Suçlarında Ceza Dava Zamanaşımı”, Dünya Gazetesi, 25 Ekim 2004, DEMİRCİ, a.g.m.,
s. 33.
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zamanaşımını durduran nedenlerden birisi varsa, zamanaşımını durduran neden ortadan
kalkmadıkça üst sınır söz konusu olmayacaktır. Suçun vergi incelemesi sonucuna bağlı kamu
davası açılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığı’nca iddianame düzenlenmesi halinde, vergi
suçları için kabul edilen sekiz yıllık zamanaşımı süresi kesilmekte ve en fazla on iki yıla kadar
uzamaktadır. Kamu davasının açılmasının oldukça uzun bir zaman alması ve zamanaşımı
süresinin suçun işlendiği tarihten başlaması ve ancak iddianamenin düzenlenmesiyle kesilmesi
nedeniyle kamu davası düşebilmektedir755.
VUK’un 367. maddesine göre, yapılan inceleme sırasında 359. ve 360. maddesinde sayılan
fiilleri işlediği tespit edilen mükellefler hakkında düzenlenen kaçakçılık suçu raporları
mükelleflere tebliğ edilir, tarh edilen vergi ve cezaların kesinleşmelerinden itibaren 30 gün
içinde vergi dairesi müdürleri tarafından bir üst yazı ile Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir.
VUK’un 114. maddesine göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından
başlayarak 5 yıl içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. VUK’un 359.
maddesine göre sahte belge kullanma düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık
suçunda, vergi kaybı suçun maddi unsurunu oluşturmadığından, sahte belgenin düzenlenmesi
veya kullanılması ile suç tamamlanmış olur. Sahte belgenin düzenlendiği tarihin, suç tarihi veya
suçun işlendiği gün olarak kabul edilmesi gerekmektedir756. Vergi kaybı oluşmayan suçlarda
suçun işlendiği gün olarak vergi kaybının oluştuğu tarihin değil, suçun maddi unsurunun
gerçekleştiği, fiilin işlendiği tarihin esas alınması gerekir757. Ancak vergi hukukunda belgelerin
düzenlendikleri, kanûni defterlere kaydedildikleri ve belge kullanmanın vergi tarhının
oluşturduğu tarihler birbirinden farklıdır. Sahte belgenin, düzenleyen veya adına belge
düzenlenen vergi mükellefi veya vergi sorumlusu tarafından hasılat, gider veya maliyet unsuru
olarak kanûni defterlere kaydedilmek suretiyle vergi matrahının tespitinde dikkate alınması
yönünden suçun işlendiği tarihi tespit etmek gerekmektedir. Kanûni defter tutulması halinde,
sahte belge kanûni defterlere kaydedilmekle kayıtların ve vergi matrahının oluşturulmasında ve
vergi matrahının hukuk dışı olarak azaltılmasında dikkate alınmış olmaktadır. Sahte belgenin
düzenlenmesi, kanûni defterlere kaydedilmesi halinde, kullanma gerçekleşmiş olduğu için,
vergi kaybı gerçekleşmemiş olsa dahi kullanıldığı tespit edilmekte ve cezalandırılmaktadır.
Kanûni defter tutma zorunluluğu olmayan vergi mükellefleri için önemli olan iki farklı tarih
vardır. Bunlardan ilki sahte belgenin düzenlenme tarihi ve ikincisi de sonucun yani vergi
DEMİRCİ, a.g.m., s.35.
Yunus ŞENGÖZ, “Vergi Ceza Hukukunda Kaçakçılık Suçunun Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı”, Vergi
Sorunları Dergisi, Sayı 233, Yıl 31, Şubat 2008, s.122.
757 DONAY, a.g.e., s. 228.
755
756
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kaybının gerçekleştiği tarihtir. Bu açıdan, kanûni defter tutulmaması durumlarında, sahte
belgenin düzenlenme tarihi kullanma tarihi olarak kabul edilmektedir. Kanûni defter tutulması
söz konusu ancak sahte belgenin kanûni deftere kaydedilmemiş olması veya kayıt olunmuş ama
düzeltme işlemi gerçekleştirilerek kayıtlardan çıkarılması durumunda; belge kayıtların
oluşturulmasında ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınmamış olduğu için suç oluşmaz.
Diğer taraftan belgenin kanûni deftere kaydedilmemesine rağmen vergi matrahının tespitinde
dikkate alınması halinde; kullanma suçu belgenin vergi matrahının azaltılmasında dikkate
alınması ile gerçekleşmiş olacağından, suçun işlendiği tarihin vergi tarhı için kanunda
belirlenen sürenin sonu şeklinde kabul edilmesi gerekir. Ağırlıklı görüş sahte belge kullanma
fiillerinde, belgenin ilgili olduğu dönem beyannamenin verildiği tarihin zamanaşımı tarihi
olarak tespit edilmesi yönündedir758. Bu görüşün adeta Yargıtay’ın istikrar kazanmış
uygulaması haline dönüştüğü anlaşılmaktadır. Yargıtay’a göre her bir verginin beyan edileceği
son gün zamanaşımı bakımından başlangıç olarak dikkate alınmalıdır759. Zamanaşımının
hesaplanmasında beyanname verme sürelerinin dikkate alınması sanık aleyhine bazı durumların
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Öncelikle beyannamenin verildiği tarih ile düzenlenen sahte
belgenin kullanıldığı tarih arasındaki gün sayısı kadar zamanaşımı süresi ilave olunmaktadır.
Bu ve benzeri hâllerde yargı yerlerinin beyanname verme süresinin son gününü dikkate alması,
zamanaşımı süresinin başlaması açısından sanık aleyhine sonuç doğurmaktadır. Vergi
beyannamesi verme süresinin başladığı ve bittiği tarihler arasında gerçekten beyannamenin ne
zaman verildiğinin tespit edilmesi daha doğru sonuçlar doğuracaktır. Şâyet sanığın
beyannameyi ne zaman verdiği kesin olarak tespit edilemiyorsa, oluşan şüpheden sanığın
yararlanması ve beyannamenin sürenin başlangıcında verildiğini kabul etmek gerekir. Sanığın
yasal sürenin geçmesinden sonra vereceği beyannamesi, Yargıtay’ın yaklaşımına göre
zamanaşımı hesabının başlangıcını ve sona ermesini geciktirecektir760. Ayrıca beyanname
verme süreleri vergi idaresi tarafından çeşitli dönemlerde uzatılabilmekte, yapılan bu tür “idârî
işlemler” zamanaşımı süresi üzerinde etki etmektedir. Beyannamesini yasal süresinden sonra
veren mükellefler için de zamanaşımının beyannamenin verildiği tarihten itibaren hesaplanıyor
olması zamanaşımı süresini sanık aleyhine değiştirmektedir. Düşüncemize göre aşağıdaki gibi
bir yasal düzenleme yapılarak, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık
suçları bu belgelerin düzenlendiği veya kullanıldığı tarihte gerçekleştiği ve kanun koyucu
tarafından da vergi ziyaı aranmadığı için davranışın tamamlandığı tarih esas alınmalıdır:

OK-GÜNDEL, a.g.e., s.73.
BAYAR, a.g.e., s.208.
760 BAYAR, a.g.e.,s.209-210.
758
759
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“Vergi Kaçakçılığı Suçunda Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı
Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde kaçakçılık suçu olarak kabul edilen fiiller
yönünden; tarh, tahakkuk ve tahsil761 zamanaşımı vergi alacağının doğduğu takvim yılını
takip eden yılın başından başlayarak 8 yıldır. Zamanaşımı suç olarak kabul edilen fiilin
işlendiği tarihten itibaren hesaplanır. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden
fazla fiil ile suçun işlenmesi halinde, en son fiilin işlendiği tarihten itibaren zamanaşımı
hesaplanır.”
Beyanname verme sürelerine göre idarenin zamanaşımının başlangıç süresini belirleme
konusunda takdir yetkisi bulunmamaktadır. Ayrıca vergi ziyaının oluşması şartı aranmadığı ve
düzenlenen-kullanılan sahte belgeler ile kamu güveni zarar gördüğü için, beyannamelere
dayanarak zamanaşımı süresinin belirlenmesi, vergi kaçakçılığı suçunun vergi ziyaı şartına
bağlı olduğu gibi hatalı bir değerlendirme yapılmasına neden olmaktadır.

14.1.2. Pişmanlık
Pişmanlık ve ıslah, vergi kanunlarına aykırı hareketleri ile vergi ziyaına açarak kaçakçılık suçu
işleyenlerin, duydukları pişmanlığı yasallaştıran bir kurumdur. Vergi yükümlüleri vergi ziyaını
doğuran bir suç işledikten sonra bu suç vergi idaresi tarafından saptanmadan idareye haber
verdiklerinde bu suçtan kurtulabilme imkânları vardır762. İyi niyetli mükelleflerin korunması ve
bu suretle uygulamaya etkinlik kazandırılması amacıyla yasada sayılan belirli koşullar
çerçevesinde uygulanmak üzere bu müessese düzenlenmiştir763. Pişmanlık uygulaması ile,
mükellefleri kanunların katı hükümleri karşısında zor durumda bırakmamaya ve vergi ziyaına
neden olan kanuna aykırı eylemlerini vergi dairesine bildirmeyi özendirerek vergi verimliliği
korunmaya çalışılmaktadır764.
Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili
makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, VUK’un 371. maddesinde
belirtilen şartları765 yerine getirmeleri durumunda vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. Aynı
Amme alacaklarını Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un “Tahsil Zamanaşımı”nı düzenleyen 102. maddesinde “Para cezalarına
ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.” hükmü yer almaktadır. www.mevzuat.gov.tr 20.02.2014
762 KARAKOÇ, a.g.e., s.8.
763 AKDOĞAN, a.g.e., s.60.
764 KANETİ, a.g.e., s.253-254.
765 VUK’un “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371. maddesi: “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 hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi
beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın
resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.).
2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya
olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce)
verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.
761
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kanunun 360. maddesinde yazılı iştirak şeklinde yapılan fiiller de bu kapsamda kabul
edilmektedir. Pişmanlık şartlarının yerine getirilmesi halinde, kaçakçılık suçlarını işleyenlerde
ceza mahkemelerinde yargılanmayacaktır766. Usûlsüzlük cezaları ise pişmanlık kapsamına
girmemektedir767.
Beyana dayanan vergiler için vergi kanunlarına aykırı eylemlerini kendiliğinden bir dilekçe ile
ilgili makamlara bildiren mükelleflere vergi ziyaı ve usûlsüzlük cezaları kesilmeyeceği gibi,
iştirak halinde işlenecek suçlar için de ceza verilmez768. Bu hükümlerden yararlanan
mükelleflerden, ödeme süresi geçmiş olan vergiler için gecikme zammı oranında pişmanlık
zammı tahsil edilmekte olup mükellefleri hukuka aykırı fiilleri nedeni ile ortaya çıkacak cezalı
tarhiyattan da kurtulmaktadır769. Ayrıca pişmanlık ve ıslah hükümleri, ceza mahkemelerinde
yargılanması gereken kaçakçılık ve kaçakçılığa iştirak suçlarının işlendiği gerekçesi ile dava
açılmasını engellediği için, vergi mükelleflerine hürriyeti bağlayıcı cezalardan da kurtulma
imkânı vermektedir.
VUK’ta pişmanlık kurumu, TCK’da sadece belli başlı bazı suçlar için özel hükümlerle
düzenlenmiş olan “etkin pişmanlık” kurumuna yaklaşmaktadır770. Etkin pişmanlık, suçun tüm
unsurları ile birlikte tamamlanmasından sonraki pişmanlık olarak tanımlanmaktadır771. TCK’ya
göre etkin pişmanlık suçun sona erme aşamasından sonra yalnızca ilgili olduğu suç açısından
cezasızlık veya cezada indirim nedenidir772. TCK’da genel olarak düzenlenmiş tüm suçlar
açısından suçun sona erme aşamasına kadar uygulanacak bir kurum olan “gönüllü vazgeçme”,
tek fâilin gönüllü vazgeçmesi773 ve iştirak hâlinde işlenen bir suçta suç ortaklarından birinin
gönüllü vazgeçmesi774 şeklinde sınıflandırılmıştır. TCK’ya göre “İştirak Hâlinde İşlenen

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün
içinde tevdi olunması.
4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde
tamamlanması veya düzeltilmesi.
5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden
başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi.
Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.”
766 ARSLAN, a.g.e., s.218.
767 EROĞLU, a.g.e., s.594 .
768 KARAKOÇ, Vergi Hukuku, s.373.
769 Danıştay 7.Dairesinin, 14.12.1990 Tarih, E:1987/1761, K:1990/4092 Sayılı Kararı, “Şirket kayıtlarındaki hataların, vergi
inceleme raporunun düzenlenmesinden önce mükellef tarafından düzeltilmiş olması nedeniyle, olaya, kaçakçılık cezası
uygulanmayacağı hk...”(http://www.danistay.gov.tr/dbs/esasNodanAra.jsp 05.04.2011)
770 TCK’da Etkin Pişmanlık 93, 110, 168, 192, 221, 248, 254, 269, 274, 293. maddelerindeki suçlar için düzenlenmiştir.
771 ERMAN, Vergi Suçları, s.21.
772 HIZLI, a.g.e., s.82.
773TCK’nın 36. maddesi,“Fâil, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya
neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu
takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.”
774TCK’nın 41. maddesi,“(1) İştirak halinde işlenen suçlarda, sadece gönüllü vazgeçen suç ortağı, gönüllü vazgeçme
hükümlerinden yararlanır. (2) Suçun; a) Gönüllü vazgeçenin gösterdiği gayreti dışında başka bir sebeple işlenmemiş olması,
b) Gönüllü vazgeçenin bütün gayretine rağmen işlenmiş olması, hallerinde de gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanır.”
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Suçlarda Gönüllü Vazgeçme” başlıklı suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini
önlerse ibaresi kullanılarak suçun her aşamasında gönüllü vazgeçme öngörülmüştür. Bu
durumda, gönüllü vazgeçme hükümleri, icra hareketlerinin bittiği ancak suçun tamamlanmadığı
durumlarda da uygulanacaktır. Diğer suç ortakları gönüllü vazgeçen suç ortağının bütün
gayretine rağmen suçu işlemişlerse, suç işlenmiş olmasına rağmen suçun işlenmemesi için
elinden gelen bütün çabayı gösteren ve gönüllü vazgeçen suç ortağı işlenen suça iştirakten
dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ancak suç ortağı gönüllü vazgeçme anına kadar yapmış olduğu
fiillerin bağımsız bir suç oluşturması durumunda, bu suçtan dolayı sorumlu tutulur. TCK’da yer
alan gönüllü vazgeçme kurumu teşebbüs halindeki suçlar yönünden düzenlendiği için, VUK’a
göre kabul edilmiş olan kaçakçılık suçları açısından öngörülen pişmanlık ve ıslah kurumu
farklıdır775.
TCK’ya 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, VUK’un 359. maddesinin son fıkrasında yer alan pişmanlık ve ıslah kurumunun geçmişten
gelen düzenleme biçimi yeni yasal düzenlemede de aynı şekilde korunarak, kaçakçılık suçu ve
bu suça iştirak açısından özel bir hüküm olarak VUK’un 371. maddesindeki pişmanlık
uygulamasının devam edeceği belirlemesi yapılmıştır.
VUK’ta düzenlenen pişmanlık kurumu ile ilgili doktrinde getirilen en önemli eleştirilerden
birincisi; pişmanlık hükümlerinin sadece beyana dayalı vergileri kapsaması, beyana
dayanmayan vergileri kapsam dışında tutmasıdır. İkinci eleştiri, pişmanlık kurumunun sadece
“vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden
diğer kişileri” kapsaması, “vergi ziyaı cezası gerektirmeyen” fiilleri işleyenlerin ve bunların
işlenişine iştirak eden diğer kişilerin de kapsam dışında tutulmuş olmasıdır. Vergi kaçakçılığı
suçunun tamamlanmasında vergi ziyaı şartını aramayan kanun koyucunun, pişmanlık kurumu
ile ilgili “vergi ziyaını gerektiren fiil” tabirini kullanması tezat oluşturmaktadır. Burada vergi
ziyaını gerektiren fiiller yönünden, vergi ziyaını gerektirmeyenlere göre pozitif bir ayrımcılık
ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, vergi kaçakçılığı suçunu işleyen kişilerin vergi ziyaına
da yol açmaları lehlerine bir sonuç oluşturabilmektedir776. Üçüncü eleştiri ise; mükellefin
pişmanlık şartlarını taşıyıp taşımadığına karar verecek olan vergi idaresinin pişmanlık
şartlarının oluşmadığı yönünde idârî işlem tesis etmesi halinde mükellef ile vergi dairesi
arasında hukuki bir ihtilâf ortaya çıkacaktır. Bu ihtilâfın idârî yargıya intikal etmesi ve idârî
775Tahir
776

ERDEM, “Vergi Cezalarına Rötuş”, Dünya Gazetesi, 08 Şubat 2008, (http://www.muhasebenet.net, 12.03.2011)
BAYAR, a.g.e., s.203.
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yargı tarafından mükellef lehine karar verilmesi, ceza mahkemesine intikal etmiş kaçakçılık
suçunu da etkileyecektir. Bu nedenle pişmanlığın şartlarının oluşup oluşmadığının bir vergi
davasına konu olması durumunda ceza mahkemesinin, vergi mahkemesinden çıkacak sonucu
beklemesi gerektiği ifade edilmektedir777. Pişmanlık kurumuna getirilen son eleştiri ise;
pişmanlık

hükümlerinden

faydalanmak

isteyenlerin

dilekçelerinde,

ileride

dava

açabileceklerine yönelik ihtirazi kayıt koymaları durumunda bu kaydın geçerli olmadığı ve bu
kayda rağmen dava açamayacak olmalarıdır. Danıştay kararına göre 778 mükellef pişmanlıkla
beyanname verme işlemini “faal nedamet haliyle” gerçekleştirmektedir ve hukuk düzeninde
faal nedamet halinin sonuç doğurması koşulsuz olmasına bağlıdır779. Ancak vergi kaçakçılığı
suçları açısından gerçek bir işleme dayanan emtia veya hizmet alımında bulunduğu bir üst
mükellef hakkında vergi idaresi tarafından sahte belge düzenleyicisi olduğuna dair rapor
yazıldığını öğrenen mükellefin, bu durum nedeniyle pişmanlık beyannamesi vermesinin
gerekçesi “faal nedamet hali” değil, ticari, cezaî ve vergisel risk almama düşüncesidir. Bu
nedenle pişmanlıkla verilen beyannameleri dava konusu yapan ve beyannameyi risk almama
düşüncesi ile verdiğini iddia eden mükelleflerin bu iddiaları, karar verme sürecinde yargı
tarafından değerlendirilmelidir.

14.1.3. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
1985 yılından itibaren 3239 Sayılı Kanun ile780 tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesi781 yürürlüğe
girmiştir782. Tarhiyat öncesi uzlaşma, “yapılan vergi incelemesine dayanılarak ikmalen yada
re’sen bir vergi tarhiyatı yapılmadan önce, salınacak vergilerle kesilecek ceza tutarı üzerinde
Maliye Bakanlığı ile mükellefin karşılıklı görüşüp anlaşarak bir uzlaşmaya varması”dır. Türk
vergi hukukunda 1963 yılında 205 Sayılı Kanun ile oluşturulan uzlaşma müessesesi; devletin
egemenlik gücünü azaltması, vergilendirmede yasallık, adalet ve eşitlik ilkelerini zarar vermesi,

OK-GÜNDEL, a.g.e.,s.136
Danıştay 7. Dairesi’nin Esas 2003/2371 Konu 2005/3028 Sayılı Kararı.(Akt.: DONAY, a.g.e., s.215-216.)
779 DONAY, a.g.e., s.216.
780 3239 Sayılı Kanun 11.12.1985 tarih, 18955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
781 Uzlaşmanın hukuki niteliği ile ilgili olarak mükellef ile idare arasındaki uyuşmazlığı uzlaşma yolu ile çözmek bir anlamda
özel hukuktaki "sulh sözleşmesine" benzetilebilmektedir. Konu ön ödeme açısından değerlendirildiğinde ise; Ön ödemede
fâil peşinen ve tek taraflı olarak belirlenmiş bir miktarı ödemeyi kabul veya reddetmektedir.(ŞENYÜZ, a.g.e, s.293-294.)
Uzlaşmada ise vergi cezası kesilen veya kesilecek yükümlünün uzlaşma komisyonu ile karşılıklı görüşerek ekonomik bir
miktarı belirlemesi söz konusudur. (Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 10.baskı, Yaklaşım
Yayınları, Ankara, 2005, s.236.)Uzlaşma karşılıklı irade beyanı ile oluşturulduğu için idare ile mükellefin iradelerinin uyuşması
sonucu ortaya çıkan "idâri sözleşme" olduğu da iddia edilse bile, kamu hukukunun bir dalı olan vergi hukuku ilişkisinin sonucu
olarak kurulan bir ilişkidir. Bir sözleşmenin idâri sözleşme kabul edilebilmesi için sözleşmenin kamu hizmetinin yürütülmesi
ile ilgili olması veya idareye özel hukuk yetkilerinin üzerinde yetkiler tanınması gereklidir.(Funda BAŞARAN,“Keyfilik
Yaratıcısı mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcı mı? Sorgudaki Kurum:Uzlaşma” Mükellefin Dergisi, Sayı 90, Haziran 2000, s.33.)
782 Buna ilişkin esaslar 16.2.1987 tarihinde yayımlanan “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu
yönetmelik 31.10.2011 Tarih ve 28101 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 22.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve yeni yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
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vergi inceleme elemanlarının emek ve mesailerini hükümsüz kılması gibi nedenlerle
eleştirilirken,783 bireylerin sosyal ve ekonomik durumu, güvenliği ve özgürlüğünün zarar
görmemesi ve vergisel sorunların hızla çözülerek kamu gelirlerinin hızlı tahsil edilmesi gibi
nedenlerle de savunulmaktadır784. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına; tarh edilecek vergi
veya kesilecek ceza VUK’ta cezalar nitelikleri belirtilen bir vergi incelemesine dayanarak
yapılan,785 VUK kapsamına giren vergiler (resim ve harçlar dâhil) vergi ziyaı kabahati, (vergi
ziyaı kabahatine ağır niteliklerle sebebiyet verilmesi hali hariç), genel usûlsüzlük ve özel
usûlsüzlük kabahatleri girmektedir786.
VUK Ek 1. maddesinde yer alan ”359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet
verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza
hariç” şeklindeki paranteziçi ifadesi ile, vergi ziyaına neden olunarak kaçakçılık yapılması
halinde tarhiyat öncesi uzlaşmanın mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak burada vergi
ziyaına neden olunmadan kaçakçılık yapılması durumunda tarhiyat öncesi uzlaşmanın mümkün
olduğu görülmektedir. VUK’un Ek 11/2.maddesinde yer alan “Tarhiyattan önce uzlaşmaya
varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie
şikâyette bulunulamaz” hükmüne göre tarhiyat öncesi uzlaşmanın vuku bulması idârî ve hukuki
açıdan kesinlik içermekte olup, tarhiyat öncesi uzlaşmanın vuku bulması durumunda vergi
kaçakçılığından söz edilemeyecek, haklarında vergi kaçakçılığı suçundan dolayı dava
açılamayacaktır787. Vergi ziyaı olmaksızın tarhiyat öncesi uzlaşmanın talep edilebilecek olması,
usûlsüzlük kabahati ile mümkün olabilecektir. Örneğin gerçek emtia alışını bir başka
mükellefin belgesi ile belgelendiren vergi mükellefi, vergi ziyaına yol açmaksızın vergi
kaçakçılık suçu işlemiş olabilecektir. Bu durumda olan vergi mükelleflerinin usûlsüzlük
kabahati yönünden tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvuru imkânı bulunmaktadır.

Burada

belirtilmesi gereken husus asli fâil yönünden tanınan bu imkânın, iştirak eden fâil yönünden
kullanılmasının mümkün olmamasıdır. Çünkü vergi kaçakçılığı suçuna iştirak eden kişinin,
usûlsüzlük fiilini işlemiş olmasının imkânız olması, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına
girmesine engellemektedir788. Ölen kişinin mirasçıları açısından, ceza ölümle düştüğü için
sadece vergi aslı yönünden uzlaşma talebinde bulunmak mümkündür789.
783

OZONSOY, a.g.e., s.210.
Adnan GERÇEK, Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006, s.122.
785Danıştay 7.Dairesi’nin 31.05.2004 Tarih K: 2004/1496 E:2001/4723 No’lu Kararı (www.danistay.gov.tr/kerisim
11.04.2011)
786 Fehmi GÜNAY, “01.01.2006 Tarihinden Önceki Dönemlere İlişkin Olup Bu Tarihten Sonra Ortaya Çıkan ve Vergi
Kaçakçılığı Fiiline Bağlı Olarak Üç Kat Vergi Zıyaı Cezası Kesilmesi Gereken Tarhiyata İlişkin Vergi ve Cezaların Uzlasma
Karşısındaki Durumu”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı: 239, Mart 2008, s.48.
787 Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 06.05.2002 Tarih ve E:2001/7659, K:2002/3817 Sayılı Kararı.
788 OK-GÜNDEL, a.g.e., s.134
789 DONAY, a.g.e., s.231.
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Uzlaşma kurumunun varlığı ve işleyiş usûlü ve pratikte ortaya çıkardığı sonuçlar yukarıda
açıklanan tartışmaları beraberinde getirmiştir. Burada ifade edilmesi gereken husus, Almanya
Federal Cumhuriyeti’nde verginin yasallığı ilkesine aykırı olması gerekçesi ile, 1963 yılında
uygulamadan uzlaşma kurumu kaldırılmış ve yerine “Fiili Sözleşme” olarak adlandırılan
kurum oluşturulmuştur. Bu uygulama ile denetim elemanları her mükellefin inceleme ve seyri
konusunda bilgi edinme, hakları çerçevesinde denetim sonunda mükellefle bir görüşme
yapmakta ve bu ilk görüşmede, bulunan matrah farkı üzerinde bir mutabakat sağlanamadığı
takdirde, ikinci ve son bir kapanış görüşmesi yapılmaktadır. Birleşik Krallık’ta ise; yaptığı
dikkatsizliğe dayalı hatayı/yanlışı gelecekte tekrarlamamak için HMRC ile anlaşarak önleyici
tedbirler alan vergi mükellefinin müeyyidesi ertelenebilir ve eğer tedbirler kendisine tanınan
süre (-ki bu maksimum 2 yıl olabilir) içerisinde eksiksiz yerine getirilirse müeyyide tamamıyla
iptal edilebilir. Ertelemenin gereğini yapmayan mükellef, hem ertelenen cezaları hem de süreç
içerisinde oluşan diğer cezaları ödemek zorunda kalır.
Ülkemiz açısından uzlaşma kurumu ile pratikte vergi cezaları affedilmektedir. Bir başka
deyişle; uzlaşma kurumu bir af kurumu gibi çalıştırılmaktadır. Vergi cezalarının affedilmesinin
yerine, belli bir süre için kısmen veya tamamen ertelenmesi ve bu sürenin bitimine kadar,
gerekli tedbirleri alan ve vergiye uyum sağlayan mükelleflerin vergi cezalarının kaldırılması,
suç ve ceza siyaseti yönünden daha uygun bir yol olacaktır.

14.1.4. Sanığın Veya Hükümlünün Ölümü
TCK’nın 64. maddesinde düzenlenen sanığın ölümü ve hükümlünün ölümünün yaratacağı
hukuki sonuçlara ilişkin hükümler sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen vergi
kaçakçılığı suçları yönünden de geçerlidir790. TCK’nın 64. maddesinin 1. fıkrasında, “Sanığın
ölümü hâlinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla
müsadereye tâbi eşya ve maddî menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların
müsaderesine hükmolunabilir” şeklindeki düzenlemeye yer verilmiştir. CMK’nın 223/8.
maddesinde ise; “Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da
soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın
düşmesine” karar verilecektir. Suçun işlenmesinden sonra ancak soruşturma başlamadan önce
şüphelinin ölmesi durumunda cezaî takibat yapılamaz; soruşturma başladıktan ancak iddianame
düzenlenmeden önce ölürse, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir791.
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BAYAR, a.g.e., s. 196.
ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s. 1055.
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İştirak halinde işlenen suçlarda ise, sanıklardan birinin ölümü diğerleri hakkında açılan kamu
davasını düşürmeyecek ve soruşturma veya kovuşturmaya diğer sanık veya sanıklar
bakımından devam edilecektir792. Ancak, 64. maddede yer alan açık hüküm gereğince, niteliği
itibarıyla müsadereye tâbi eşya ve maddî menfaatler hakkında davaya devam edilecek ve
müsaderesine karar verilebilecektir793. Sanığın ölümü, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya
ve maddi menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunmasına
engel değildir. Sanığın ölümü, niteliği itibarıyla müsadereye tabi eşya ve maddi menfaatler
hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesine hükmolunmasına engel değildir794.
Hükümlünün ölümü halinde TCK’nın 64. maddesinin 2. bendine göre, hapis ve henüz infaz
edilmemiş adlî para cezaları ortadan kalkmaktadır. Ancak, müsadereye ve yargılama
giderlerine ait, ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm infaz olunur. Bu nedenle,
hükümlünün ölmesinden önce kesinleşen müsadere hükümleri infaz olunacaktır ve bu
kararların infazı için, müsadereye konu olan varlıklar mirasçılardan geri istenebilecektir795.
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile işlenen kaçakçılık suçları açısından müsadere
yoluna başvurulması mümkün bulunmaktadır. Vergi ziyaına neden olarak hukuk dışı gelir elde
eden kimsenin hürriyeti bağlayıcı ceza ve kayba uğrattığı verginin üç katı tutarında vergi ziyaı
cezası ile cezalandırılmasının yanında, şâyet bu elde ettiği hukuk dışı kazanca konu olan
varlıklarının da müsadere edilmesi gerekmektedir. Özellikle sahte belge düzenleyerek
komisyon karşılığı bu belgeleri satan kişiler açısından müsadere hükümlerinin uygulanması
gerekmektedir. Bu sayede ölen sanığa ait haksız kazancın murislere devrinin önüne geçilmiş
olacaktır. TCK’nın 55/1. maddesinde yer alan “bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı
verilebilmesi için maddî menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.” hükmüne
göre, haksız kazancın mağdura iade edilmesi halinde müsadere yapmak mümkün değildir796.
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri ile vergi kaçaklığı suçu işleyenler açısından “maddi
menfaat”in karşılığı olan “vergi aslının” mağdura (devlet hazinesine) iade edilmesi durumunda
müsadere yapılmaması gerekir. Bir başka görüşe göre, vergi kaçakçılığı suçu kamu güvenine
karşı işlenmiş bir suç olduğu için vergi aslının mirası kabul eden mirasçılardan tahsil edilmiş
olması,

ayrıca

kazanç

müsaderesi

bakımından

davaya

devam

edilmesine

engel

oluşturmamaktadır797. Ancak kanun koyucunun kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar yönünden
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BAYAR, a.g.e., s.196-197.
Maddi menfaatler, TCK’nın 64. maddesinde yer verilen kazanç müsaderesine konu olan menfaatlerdir. Niteliği itibariyle
müsadereye tabi eşya ise, 54. maddede belirtilen, üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan
eşyadır.
794 BAYAR, a.g.e., s.197.
795 Ali PARLAR-Muzaffer HATİPOĞLU, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.I, Ankara, 2007, s.1629.
796 BAYAR, a.g.e., s.197-198.
797 BAYAR, a.g.e., s.198.
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müsadere hükümleri konusunda TCK’nın 55/1. maddesindeki hükmün uygulanmayacağına
yönelik farklı bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Kanun koyucu tarafından gerek TCK’da
düzenlenen kamu güvenine karşı işlenmiş suçlar ve gerekse VUK’ta düzenlenen kaçakçılık
suçları açısından özel bir yasal düzenleme yapılması durumunda müsadere uygulanabilecektir.
Türk Ceza Kanunu’nun 64. maddesinin ikinci fıkrasına göre, hükümlünün ölümü, hapis ve
henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırmaktadır. Ancak müsadereye ve
yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş bulunan hüküm infaz olunacaktır.
Ölüm halinde vergi cezalarının da düşeceği VUK’un 372. maddesinde hüküm altına
alınmıştır.798 Ölümün vergi cezasını düşürmesi, cezanın şahsîliği prensibinin genel bir
sonucudur799. VUK’un 372. maddesi hükmüne göre “ ölüm halinde vergi cezası düşer.” Bu
madde hükmünden anlaşılması gereken, ortadan kalkacak olan vergi değil, vergi cezalarıdır.
Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri mirası reddetmemiş mirasçılarına geçecektir. Murise ait
vergi cezalarının, mirasçılar mirası reddetmeseler bile, varislere devrolması mümkün
değildir.800 Mirasçılar ölenin vergi borçlarından ve varsa gecikme zammı, gecikme faizinden
miras hisseleri oranında sorumludurlar.801 Ölümden sonra alınması gereken verginin tehlikeye
girmemesi için, murisler tarafından yasal süreleri içerisinde Veraset ve İntikal Vergisi ve Gelir
Vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Bu görevleri yerine getirmemekten dolayı
kesilen cezalar mirası reddetmeyen varisler adına kesilir.802

14.1.5. Genel Veya Özel Af
Vergi kanunlarında yer alan düzenlemelere aykırı olarak ve kanunda suç ve kabahat olarak
nitelendirilen fiilleri işleyenler, para cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezalar ile muhatap
olmaktadırlar803. Vergi kaçakçılığı suçları ceza yargılama makamlarında ve ceza yargılaması
usûllerine göre yargılanmaktadır804. Af, kesinleşmiş cezaları kaldıran, hafifleten veya değiştiren
yahut mahkûmiyeti bütün neticeleriyle birlikte gerçekleşmemiş sayan; yasama veya yürütme
organlarınca gerçekleştirilen bir kamu hukuku işlemidir805. Anayasa’dan ve ceza hukukundan
kaynağını alan af kavramı; sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleri işlenen vergi kaçakçılığı
suçları açısından, suçun işlenmesiyle ortaya çıkan, fâil ile devlet arasında oluşan ceza ilişkisini
PARLAR-DEMİREL,a.g.e., s.37.
ŞENYÜZ, a.g.e., s.248
800 ULUATAM-METHİBAY, a.g.e., s.152.
801B.Tunç DEMİRALP, Mustafa ŞİMŞEK, Uygulama Miras Davaları Ve Veraset Vergisi, İstanbul: Melisa Matbaacılık, 1998,
s.139.
802 KARAKOÇ, a.g.e., s.218.
803 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s. 1062-1063.
804 Nami ÇAĞAN, “Türk Hukukunda Vergi Cezalarının Affı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXXIX, S. 1
, s. 115.
805 ARTUK-GÖKÇEN-YENİDÜNYA, a.g.e., s. 1056.
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veya sadece infaz ilişkisini sona erdiren bir neden olmaktadır806. Ceza hukukunda yapılan genel
af–özel af ayrımı vergi suç ve cezaları açısından da geçerlidir807. Şâyet çıkarılan af, kamu
davasının ve hükmolunan cezaları bütün sonuçları ile birlikte ortadan kaldırıyorsa genel af
olarak kabul edilmektedir808. Özel af ise kesinleşmiş bir cezayı tamamen kaldıran, hafifleten
veya daha hafif olmak koşuluyla başka cezaya çeviren bir kurumdur809.
TCK’nın 65. maddesine göre; genel af halinde kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün
neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. Anayasanın 87. maddesine göre genel af çıkarma yetkisi
TBMM’ye aittir. Genel af; suçlara yöneliktir, hükümden önce gerçekleşirse kamu davasının
açılmamasına veya düşmesine sebep olur, kesin hükümden sonra gerçekleşirse cezanın infazına
son verir ve mahkûmiyeti bütün sonuçları ile birlikte ortadan kaldırır, kural olarak bütün
suçlulara veya belirli suçların fâillerine yönelik olur, yeniden işlenen suçtan dolayı tekerrür
hükümlerinin uygulanmasını engeller, hapis cezasının ertelenmesi yeteneğini ortadan
kaldırmaz, mecburidir bireylerin kabulüne bağlı değildir, şarta bağlanması mümkündür,
müsadere edilen varlıkların veya ödenen adlî para cezasının geri alınmasını gerektirmez810.
TCK’nın 65. maddesinde düzenlenen diğer af kurumu olan özel af ile, hapis cezasının infaz
kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz süresi kısaltılabilir veya adlî para cezasına
çevrilebilir. Anayasanın 87. maddesine göre özel af yetkisi TBMM’ye aittir. Ancak Anayasanın
104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre Cumhurbaşkanına sadece bireysel özel af
yetkisi verilmiş olup, bu yetki sadece sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleriyle
kullanılabilir811. Özel af, sadece kesinleşmiş cezaları etkiler, kural olarak hükmün diğer
sonuçlarına etki yapmaz, bir grup suç veya hükümlü veya bir tek hükümlü için çıkarılabilir,
cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak mahrumiyetlerini kaldırmaz,

suçlulara

yöneliktir, mahkûmiyetten önce gerçekleşmiş ise kamu davası devam eder ve kesin hükümden
sonra tatbik olunur, mecburidir bireylerin kabulüne bağlı değildir, şarta bağlanması
mümkündür812. Özel af, hükmün kesinleşmesinden sonra uygulandığı için, hukuka aykırı fiilin
tespiti halinde müsadere kararı verilebilecektir.
Genel ve özel af kurumu ile kamusal nitelikteki vergi suç ve cezalarında olduğu gibi, mali
nitelikteki vergi kabahati ve para cezaları da tamamen veya kısmen sona erebilmektedir.
VUK’ta afla ilgili herhangi bir hüküm olmamasına rağmen, ülkemizde çeşitli zamanlarda çoğu

ÖZTÜRK-ERDEM, a.g.e., s. 435;
SOYASLAN, a.g.e.,, s. 580
808 SOYASLAN, a.g.e.,, s. 580
809 TOROSLU, a.g.e., 429-430.
810 BAYRAKLI, a.g.e., s.236
811 SOYASLAN, a.g.e., 416
812 SOYASLAN, a.g.e., s.416
806
807
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zaman ekonomik ve siyasal nedenlerle çıkan yasalarla vergi cezaları affedilmektedir.813 Vergi
cezalarıyla ilgili af yasaları ise, yürürlüğe girdikleri tarih itibariyle henüz kesilmemiş bulunan
vergi cezalarının kesilmesini engellemekte, kesilenlerinde kaldırılma nedeni olmaktadır. 814
Aslında af yetkisi özü itibarıyla vergisel görevlerini düzenli ve titiz bir biçimde yerine getiren
vergi mükelleflerinin cezalandırılması anlamına gelmektedir. Af yasaları ile vergi incelemesi
oranlarının yetersiz olmasının sonuçları hafifletilmeye ve vergisel sorunlar ihtilâfsız bir şekilde
çözülerek hazineye gelir temin edilmeye çalışılmaktadır.

14.2. CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ VERGİ İDARESİ VE
VERGİ YARGISI KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ceza mahkemesi, vergi mahkemesi ve vergi idaresi kararlarının birbirini etkileyip
etkilemeyeceği hususu VUK’un 367. maddesinin 4. ve 5. fıkrasında ve 359. maddenin son
fıkrasında şu şekilde düzenlenmiştir:
“359’uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası
veya usûlsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.
Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi
cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu
makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.”
“Madde 359-Kaçakçılık suçları işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların
uygulanması 344’üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil
etmez.”
VUK’un 367. maddenin 4. fıkrası ve 359. maddenin son fıkrasındaki düzenleme, hukukun
temel ilkelerinden olan aynı fiilden dolayı, aynı fâile birden fazla ceza verilemeyeceği kuralına
bir istisna niteliğinde gözükmesine karşın, vergi ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezalarının vergi
dairesi tarafından verilen idârî nitelikte cezalar olması nedeniyle engel oluşturmaktadır. Vergi
ziyaı cezası ve usûlsüzlük cezaları vergi dairesi tarafından herhangi bir yargısal karara gerek
olmaksızın doğrudan vergi suçlarını işleyen mükellef ve sorumlulara tatbik olunmaktadır.
Mükellefin verilen cezaya karşı vergi mahkemesine dava açması ve böylece cezanın
haklılığının mahkeme tarafından incelenmesi, cezanın niteliğini değiştirmemektedir815.
VUK’un 367. maddesinin beşinci fıkrasında; ceza mahkemesi ve idârî makamların kararlarının
birbirini bağlamayacağı hüküm altına alınmıştır. İdarenin ceza kesme yetkisini kullanırken
KARAKOÇ, a.g.e., s.220.
CANDAN, a.g.e., s. 404.
815 YİĞİT, a.g.e., s.179 .
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kullandığı ölçüler ile ceza mahkemesinin aynı fiillerden dolayı yargılama yapıp hüküm verirken
dayandığı kurallar farklıdır816. Ceza mahkemesinin suçun manevi unsurunun oluşmadığı,
mütalaa şartının gerçekleşmediği gibi nedenlerle beraat veya düşme kararı vermesi vergi
dairesinin ceza kesme yetkisini ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde kaçakçılık fiili için vergi
idaresi tarafından vergi ziyaı cezası verilmemiş olması, ceza yargıcını bağlamaz.817 Ceza
yargıcı serbestçe delilleri değerlendirerek, suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı araştırır ve
kararını verir.818
Delillerin serbestçe araştırılması ve değerlendirilmesi ilkesine göre ceza hâkimi, Danıştay ve
vergi mahkemesinin kararı ile bağlı olmadan, dosyadaki inceleme raporu ile diğer bilgi ve
belgelere göre karar verir. Kural olarak, Danıştay ve vergi mahkemelerinin kararları ceza
mahkemelerini bağlamaz819. Vergi mahkemesi kararları ceza mahkemesi hâkimini bağlamasa
bile; ihtisas mahkemesi niteliğinde olan vergi mahkemelerinin, vergi kaçakçılığı konusundaki
nitelendirmeleri ve vergi ziyaı konusundaki kararları ceza mahkemesi tarafından dikkate
alınmalıdır. Suç tarihi itibariyle dava konusu kaçakçılık cezalarının kaldırılması ile ilgili,
sanığın hukuki durumunu ilgilendiren veya mücbir sebebin varlığına ait vergi mahkemesi kararı
incelenmelidir.820 Örneğin pişmanlık şartlarını taşımadığı düşüncesiyle başvurusu vergi idaresi
tarafından reddedilen ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla ceza mahkemesine sevk edilen
vergi mükellefi, idarenin yapmış olduğu işlemi vergi yargısında ihtilâf konusu yapacaktır.
Vergi yargısının mükellef lehine karar vermesi durumunda pişmanlık şartlarının var olduğu
kabul edilecektir. Pişmanlık şartlarını taşıdığı kabul edilen bir mükellefin ise ceza
mahkemesinde yargılanması mümkün değildir.
Yargıtay kararlarına göre, bir belgenin sahte olup olmadığına karar verecek yargı mercii ceza
mahkemeleridir. Bu tespitin hukuken tartışılması mevcut mevzuat çerçevesinde mümkün
değildir. Mevcut yasal düzenlemelerden ve yetkilendirmeden de anlaşılacağı üzere belgelerin
sahte olması iddiası karşısında öncelikle bu belgelerin hukuki açıdan belirlenmesi gerektiği
için, belgenin sahteliği konusunda ceza mahkemesinin vermiş olduğu karar vergi dairesini ve
vergi yargısını bağlayacaktır821.
Ceza mahkemesinde yargılanan vergi suçları ile ilgili ihtilâflarda, ceza mahkemesinde
görülmekte olan bir davanın sonucunun vergi mahkemesini ne derece etkileyeceği doktrinde

İbrahim Nihat BAYAR, “Vergi Yargılaması Hukukuna Hakim Olan İlkelerin Ayırıcı Özellikleri”, Legal Mali Hukuk
Dergisi, Sayı 21, Eylül 2006, s.95.
817 Elif SONSUZOĞLU, “Kaçakçılık Suçunun Oluşmasında Vergi Ziyaı Şart mı?”, Yaklaşım, Haziran 2010,Sayı 210, s.30.
818 YİĞİT, a.g.e., s179-180.
819 Şefik ÇAKMAK, “Nasıl Bir Vergi Yargısı?”, Mali Pusula, Sayı 19,Temmuz 2006, s.7.
820 YİĞİT, a.g.e., s.180-181.
821 Veysi SEVİĞ, “Sahte Belge Kullanımında Yargı Kararı”, Dünya Gazetesi, 10/07/2007
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tartışılmaktadır. Ceza yargıcı tarafından suç teşkil eden bir eylemin var olmadığına karar
verilmesi durumunda bu kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesi durumunda yok
sayılan bir eylemin diğer bir yargı mercii veya idare tarafından var olduğunu ileri sürmek
hukuki bir kargaşa ortaya çıkaracaktır. Diğer taraftan ceza mahkemesi tarafından hükmedilen
mahkûmiyet kararı eylemin varlığı kesin olarak tespit edilmiş olduğu için hukuk yargıcını
bağlayacaktır822.
Uygulamada vergi mahkemesi ve ceza mahkemesi birbirinden bağımsız olarak hareket etmekte,
birbirlerini dikkate almaksızın karar vermektedirler. Bu gibi hâllerde bir mahkemede bir
mükellef hakkında suç tespiti olumlu olurken bir diğer mahkemede olumsuz olabilmektedir. Bu
durum hukuksal anlamda bir çelişki ortaya çıkarmaktadır. Her iki mahkemeye de intikal eden
bir davada vergi suçu işlendiğine dair bir iddia mevcuttur ve ortada bir suç varsa bunun tespit
etmesi gereken yer ceza mahkemesidir. Hem mali yaptırım hem de hürriyeti bağlayıcı ceza
gerektiren vergi suçları nedeniyle ceza mahkemesinin ve vergi mahkemesinin eş zamanlı
yargılama yapması halinde, ceza mahkemesi yargılama konusu uyuşmazlığın somut
özelliklerini dikkate almalıdır. Ceza mahkemesi, ihtisas mahkemesi niteliğindeki vergi
mahkemesinin aynı fiil nedeniyle vereceği kararın, kendi kararı üzerinde etkili olacağı yönünde
bir tespitte bulunursa, 5278 Sayılı CMK’nın 218. maddesine göre "bekletici sorun sayma"
kararı vermeli ve vergi mahkemesi kararını beklemelidir. Ancak ceza mahkemesinin bu kararı
vermesi, vergi mahkemesinin kararıyla bağlı olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Ceza
mahkemesi, vergi mahkemesinin vereceği kararın yargılama konusu uyuşmazlıkta etkili
olmayacağı yönünde bir tespit yaparsa, yargılamaya devam ederek hüküm vermelidir 823.

14.3. SAHTE BELGE DÜZENLEYEN VE KULLANANLARA YÖNELİK
İDARİ TEDBİR VE YAPTIRIMLAR
14.3.1. Katma Değer Vergisi’nde Tevkifât Uygulanması
Tevkifât kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş bir kelime olup, temel manası “durdurmak”
ve “tevkif etmek” demektir. Vergi terminolojisinde “vergiyi kaynakta tutmak”, “vergiyi
kaynağında tahsil etmek” anlamında kullanılmaktadır824. Vergi tevkifâtı bir kısım gelir
unsurlarının mükellef tarafından beyan edilmesi beklenmeksizin, verginin bu gelirleri

Özgür BİYAN, Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) MÜSBE, İstanbul 2009, s.237-238.
AKKAYA, “Vergi Mahkemesi ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”,
acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1061/1638.pdf (14.02.2014)
824Selahattin TUNCER, Kaynakta Tevkif “Stopaj” Usûlü Hakkında Bir Deneme, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayınları,
Ankara, 1954, s.5.
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823Mustafa
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mükellefe sağlayan vergi sorumluları tarafından kesilerek mükellef adına alacaklı vergi
dairesine ödenmesidir.
Vergi tevkifâtı uygulaması; vergi idaresi açısından tahsilatta sürat sağlanması, vergi kaybını
önlemesi, vergi idaresinin işini kolaylaştırması, idârî tasarruf sağlaması ve hazine alacağını
teminat altına alması açısından savunulmaktadır825. Vergi tevkifâtının lehinde fikir beyan
edenlere göre, bu uygulama ile vergi mükellefleri vergi yükünü daha az hissetmekte ve idârî
yükümlülükten kurtulmaktadırlar. Ancak vergi tevkifâtının aleyhinde fikir beyan edenlere göre;
vergi tevkifâtı uygulaması gelir eşitsizliklerinin giderilmesinde ve vergilendirmede sübjektif
etkenlerin dikkate alınmasında araç olarak kullanılan artan oranlı vergilemeye imkân
vermemesi, bütün gelir unsurlarını kapsayamadığı için uygulama alanının sınırlı olması, geçici
bir tahsil usûlü olması ve idareye ek külfetler getirmesi, mükellefler arası eşitsizlik yaratması
ve vergi bilincinin gelişimini engellemesi ve demokratik bir yöntem olmaması nedenleriyle
eleştirilmektedir826.
Beyan esasının geçerli olduğu bir yöntemde vergilendirmede taraflar devlet ve mükellef iken
tevkifât yönteminde taraflara bir üçüncü şahıs olarak vergi sorumlusu dâhil olmaktadır.
VUK’un 8. maddesinde “Alacaklı vergi dairesine karşı verginin ödenmesi bakımından
muhatap olan kişi” olarak tanımlanan vergi sorumlusu, istihkak sahibi yada diğer bir ifade ile
mükellefe yapacağı ödemeden vergi kanunlarıyla belirlenen oranda vergiyi tevkif ederek
mükellef adına alacaklı vergi dairesine ödemeyi yapar. Vergi sorumlusu tarafından tevkif
edilerek alacaklı vergi dairesine yatırılan bu vergiler dönem sonunda mükellefin beyan ettiği
gelir üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir827. 3065 sayılı KDVK’nın “Vergi
Sorumlusu” başlıklı 9. maddesi’nin 1. bendinde; “Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının,
işyerinin, kanûni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer
hâllerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi
işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu
maddeye göre Maliye Bakanlığı vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla; mükellefin
Türkiye içinde ikâmetgâhının, işyerinin, kanûni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması
hallerinde ve gerekli görülen diğer hâllerde vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin
ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir828. Katma Değer Vergisinde tevkifât uygulaması ise

Seçkin KILIÇ, Tevkifât Uygulamasının Vergi Kayıplarını Önlemedeki Rolü ve AB Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma, Celal
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Manisa 2009,s.3.
826 KILIÇ,a.g.e., s.13-23.
827 KILIÇ,a.g.e., s.4.
828Serdar KUŞÇU,“Fason Hizmetlerde (Tekstil ve Konfeksiyon) Tevkifât Uygulaması”, Yaklaşım, Ekim 2012, Sayı: 238
http://www.yaklasim.com (9.10.2012 )
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KDVK’ nun 9. maddesine göre yayımlanan çeşitli tebliğlerle düzenlenmiş ve 117 Seri No.lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği829 ile uygulama alanı genişletilmiştir.

14.3.2. Özel Esaslar Uygulaması
Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin yaygınlaşması ile birlikte, vergi idaresi
tarafından bu fiilleri işlediği kabul edilen vergi mükelleflerinin ve bu mükelleflerle emtia ve
hizmet alış-verişinde bulunan “mükelleflerin izlenmesi” amacıyla “olumsuz mükellefler
listesi”, “kara liste’’ ve “kırmızı bülten’’ gibi isimlerle de anılan ve en son Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından adı “özel esaslara tabi olma” olarak değiştirilen kod listesi oluşturulmuş
ve bu uygulama vergi mükellefleri tarafından “kod uygulaması” olarak adlandırılmıştır830. Bu
uygulamada olumsuzlukları tespit edilen mükellefler belli ölçülere göre sınıflandırılmakta, bu
sınıflandırmanın her birine bir kod numarası verilmekte ve bu suretle oluşturulan listeler Maliye
Bakanlığı’nın veri tabanına yüklenmektedir831. Kod listesi güncel haliyle “özel esaslara tabi
olma” adı ile devam etmekte olup, bu uygulamada numaralandırma olmamakla beraber, benzer
sınıflandırmalar devam etmektedir.
Aşağıda öncelikle İhracatta KDV iadesinin özel esaslara göre yapılması konusu açıklanarak,
Kod Uygulamasının hukuka aykırılığı ile ilgili Danıştay kararları üzerinde durulacaktır.

14.3.3.Vergi Tekniği Raporu Düzenlenmesi
Vergi tekniği incelemeleri; vergi beyanname incelemelerinden farklı olarak, vergi kanunları
uygulamaları ile ilgili bulunan incelemelerdir. Kayıt nizamı incelemeleri, sınırlı incelemeler,
karşılık, seçim ve ayıklama incelemeleri, ilk madde indirimi, vergi ve stopaj iadeleri, servet
beyanı, özel hesap dönemi, kayıt serbestliği, defter sistemleri gibi incelemeler sonunda “Vergi
tekniği inceleme raporu” düzenlenir832.
Vergi tekniği raporu, VUK’un 135. maddesine göre vergi incelemesine yetkili olanlar
tarafından sahte belge düzenleyen mükellefler hakkında yapılan inceleme tespit ve sonuçlarının
açıklandığı rapordur. Mükellefin sahte fatura düzenlediğini tespit etmek amacıyla düzenlenen
rapordur. Düzenlenen bu vergi tekniği raporu ile sahte belge düzenleyicisi olduğu tespit edilen
mükelleften emtia ve hizmet alımında bulunan kişi ve şirketlerinde incelemeye tabi tutularak
829

14.04.2012 tarih ve 288264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
KIZILOT-KIZILOT, a.g.e., s.328.
831 Hasan HACIGÜL, “Mali İdarenin Olumsuz Mükellefler Listesi ya da Koda Alma Uygulaması ve Hukuksal Durumu’’
,Yaklaşım , sayı 192, Aralık,2008, s.272.
832 08.07.1990 tarih ve 13542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Mülga
Yönetmeliği
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bu mükellef tarafından düzenlenen faturaların sahte olduğundan hareketle, yapılan incelemeler
sonucunda mükellefin söz konusu emtiaları gerçekten aldığı belirlenir ise gelir/kurumlar vergisi
açısından herhangi bir vergilendirme işlemi yapılmamaktadır. Ancak söz konusu faturalar sahte
olduğu için bu faturalar nedeniyle elde edilen katma değer vergisi indirimleri reddedilerek
cezalı vergilendirme işlemi yapılmaktadır833. Vergi tekniği raporu yazılmasından sonra bu rapor
referans alınarak bu mükelleften alım yapan tüm mükellefler incelemeye alınmakta ve vergi
inceleme raporları ile bu mükellefler hakkında cezalı tarhiyat yapılmaktadır. Bazı vergi
inceleme raporlarında, mükellefin sahte fatura düzenleyicisi olduğu hakkında düzenlenen (...)
gün ve (...) sayılı vergi tekniği raporu ile tespit edildiğinden, bu mükellef tarafından düzenlenen
faturalar nedeniyle elde edilen katma değer vergisi indirimlerinin reddi gerekmediği
savunulmakta ve bu konuya ilişkin her hangi bir değerlendirme yapılmamaktadır. Mükellefin
mal alımında bulunduğu şirket hakkında düzenlenen ve mükellefe de tebliğ edilmeyen vergi
tekniği raporu ile sahte fatura düzenleyicisi olarak kabul edilmekte, mükellef ile anılan şirket
arasındaki alışverişin niteliği ve ticari ilişkilerin gerçek mahiyeti analiz edilmeden tek taraflı
olarak yapılan bu tespitlere dayanılarak üçüncü kişiler mağdur edilebilmektedir. Mükellef
açısından mal alımında bulunduğu şirket hakkında düzenlenen vergi tekniği raporu teorik
açıdan çok önemli sıkıntılara yol açmasa da uygulamada önemli sorunlar ortaya
çıkarmaktadır.
Vergi tekniği raporları “vergi mahremiyeti” gerekçesi ile mükelleflere tebliğ edilmemektedir.
Vergi tekniği raporlarının yazıldığı tarihten sonra bu rapor ile haklarında kullanıcı olduğu
yönünde tespit yapılan mükelleflere tebliğ edilmesi hukuka uygun bir yaklaşım olacaktır.
Nihayetinde incelenecek olan mükelleflerin gerek vergi idaresinde gerekse adlî ve idârî yargıda
savunma haklarını kullanabilmeleri için hem süreye ihtiyaçları vardır hem de hangi suç ile
itham edildiklerini bir başka deyişle kendisine isnat edilen suçu ve anılan suçun nedenini
(hukuki dayanağını) bilme hakları vardır. Uygulamada mükellefler ancak bu raporu dava
aşamasında dava dosyasını incelediklerinde görebilmektedirler. Mükelleflere vergi tekniği
raporunun verilmemesi veya sadece mükellefin bu rapora yargı aşamasında ulaşabiliyor olması
Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan savunma hakkının ihlâl edilmesi anlamına
gelmektedir. Bir Danıştay kararında834 “… sayılı vergi inceleme raporunda ise, atıfta
bulunulmak suretiyle vergi tekniği raporunda ulaşılan sonuçlara yer verildiği ve tarhiyatın
duyurulduğu vergi ihbarnamesine yalnızca bu vergi inceleme raporunun eklendiği
anlaşılmıştır. Her ne kadar 35. maddede vergi tekniği raporunun ihbarnameye eklenmesi
833
834

ÇELİK, a.g.m., s.287.
Danıştay 3. Dairesi’nin 05.07.2001 tarih ve E. 2000/1150, K. 2001/2696 Sayılı Kararı. (ÇELİK, a.g.m., s.292.)
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öngörülmemiş ise de, sözü edilen maddedeki kuralın amacı, ilgilileri tarhiyat hakkında
bilgilendirmek ve savunma haklarını kullanmalarına olanak sağlamaktır. İhbarnameye
yalnızca davacıyı, adına yapılan tarhiyat hakkında yeteri kadar bilgilendirmeyen vergi
inceleme raporunun eklenmesi, bu kuraldan beklenen amacı gerçekleştirmez.” görüşüne yer
verilmiştir.
Sahte belge düzenleyenlerin ve kullananların tespit edilmesi amacıyla inceleme elemanları
tarafından düzenlenen vergi tekniği raporlarının, bu raporlarda belirtilen mükelleflere vergi
idaresi tarafından tebliğ edilmesini sağlayacak, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına
alınan savunma hakkına uygun bir yaklaşım benimsenmelidir.

14.3.4. Vergi Mükellefiyeti Tesisinde Teminat İstenmesi
6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un835 birinci maddesi ile 213 sayılı VUK’un“İşe Başlamayı
Bildirme” başlıklı 153. maddesinden sonra gelmek üzere “Teminat Uygulaması” başlıklı
153/A maddesi836 eklenmiştir. Bu düzenleme ile sahte belge düzenlediği tespit edilen
mükellefler ile yalnızca sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme
raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflerin yeniden mükellefiyet tesis
ettirmek için vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları durumunda, bu kişilerden
teminat talep edilerek sahte belge düzenleme fiilleri ile suç işlenmesinin önlenmesi
amaçlanmıştır837.
Sahte belge düzenleme fiilini işleyen mükelleflerden teminat talep edilebilmesi için; İşe
başlama bildiriminde bulunacak olanların, başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı
halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi
incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen bir rapor ile tespit edilmiş olması gerekmektedir838.
Yeniden mükellefiyet tesis ettirmeleri teminat şartına bağlanmış mükellefler serbest meslek
erbabı, şahıs işletmelerinde işletme sahibi, adi ortaklıklarda ortaklardan her biri, ticaret
şirketlerinde; şirketin kanûni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin asgari %
10’una sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya

11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Maddenin ilk altı fıkrası.
837 Mustafa İNANÇ, “Maliye İdaresinin Sahte Belge Düzenleyenlere Bir İdari Tedbiri: Teminat İstenmesi”, E-Yaklaşım,
Ağustos 2013, Sayı, 248, www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014)
838 Hanifi KARAHAN, “Vergi Usul Kanunu 359. Madde Kapsamına Giren Mükelleflerle İlgili Yeni Düzenleme: Teminat
Uygulaması”, Yaklaşım, Temmuz 2013, Sayı 247 www. Yaklaşım.com.tr (19.01.2014)
835
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yönetiminde bulundukları teşebbüsler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare
edenler veya düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenler
şeklinde sayılmıştır. Sahte belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler adına yeniden mükellefiyet
tesis edilebilmesi için işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin
tüm vergi borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı Kanun’un 10. maddesinin de sayılan türden839
77.000 Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın %
10’undan az olmamak üzere teminat verilmiş olması şarttır. Ayrıca yukarıda sayılanların ortağı
oldukları adi ortaklıkların, kanûni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari
% 10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde aynı teminat miktarı, oranı ve
koşulları aranacaktır840.
VUK’un 153/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen841 sahte belge düzenleyicisi olan ve
mükellefiyeti devam etmekte olanların kanûni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi, %10
veya fazlası nispette ortağı olması, kısmen veya tamamen bunlara devrolunması halinde,
mükellefiyeti devam etmekte olanlardan teminat istenilecektir. Bu mükelleflerin teminat
gösterilmesine dair yazının kendilerine tebliğinden itibaren otuz günlük süre içerisinde teminat
göstermeleri veya hukuki statülerini sona erdirmeleri gerekmektedir.

Otuz günlük süre

içerisinde hukuki statülerine son verirlerse teminat gösterme yükümlülüğünden kurtulmuş
olacaklardır842. Hukuki statülerine son vermezler ise ve teminatı göstermezlerse teminat tutarı
adlarına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilecek ve bu alacak vade tarihinden itibaren 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir. Ayrıca bu mükellefler teminat
göstermiş veya göstermemiş olsun, birinci fıkrada sayılanların teminat isteme tarihi itibarıyla
tahakkuk etmiş tüm vergi borçlarından da müteselsil sorumlu olacaklardır843.
Vergi Usul Kanunu’nun 153/ A maddesinin dördüncü fıkrasında844 kabul edilen düzenleme ile
sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından, mükellef
hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit edilenlerden bu durumları
kesinleşenler hakkında teminat uygulamasına gidileceği hüküm altına alınmış ve uygulamanın
esasları belirlenmiştir845. Getirilen düzenleme ile haklarında idârî tedbir tatbik edilen ikinci
grup mükellefler ise özellikle sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi

Verilecek teminat 6183 sayılı Kanun’un 10. maddesinin birinci fıkrasının (www.gib.gov.tr 12.01.2014)
153/A maddesinin birinci fıkrası (www.gib.gov.tr 12.01.2014)
841 VUK’un 153/A maddesinin üçüncü fıkrası (www.gib.gov.tr 12.01.2014)
842 KARAHAN, a.g.m., www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014)
843 İNANÇ, a.g.m., www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014)
844 153/A maddesinin dördüncü fıkrası (www.gib.gov.tr 12.01.2014)
845 KARAHAN, a.g.m., www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014)
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inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilenlerin dışında olup, sahte belge
düzenledikleri vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve sahte belge düzenleyici olduğu
kesinleşenlerdir846. Bu mükellefler hakkındaki tespitin kendileri hakkında yürütülen inceleme
neticesinde düzenlenen raporda yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bu düzenleme ile
teminat istenilecek mükelleflerin yanında bunlara 3568 sayılı Kanun kapsamında hizmet
vermekte olan meslek mensupları hakkında da bir takım idârî tedbirler getirilmektedir. 3568
sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından bu maddenin birinci
fıkrasında sayılan haller için mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme
raporuyla tespit edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle geçici olarak
mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanacaktır. Bu süre sonunda meslek mensuplarının
faaliyetlerine devamı için yukarıda belirtilen teminat koşullarını sağlamak gerekmektedir 847.
VUK’un 153/A maddesinin on ikinci fıkrasına göre; teminat tutarı, düzenlenmiş olan sahte
belgelerde yer alan tutarların toplamı, faaliyet alanı, mükellefin hukuki statüsü, faaliyette
bulunulan il veya bölge, vergi borcu toplamı, fiilin tekrar edip etmediği gibi kıstaslar esas
alınarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usûl ve esaslara göre, vergi dairesi
müdürünün yazılı talebine dayanarak defterdar ve/veya vergi dairesi başkanı tarafından
belirlenecektir848. Teminat uygulamasında eleştirilen birinci husus; istenecek teminatın alt
limiti sahte belgelerde yer alan tutarların toplamının % 10’u (bu tutar hiçbir şekilde 77.000
TL’den az olamaz) olarak belirlenmiş olmasına karşın, üst limit içinse bir belirleme
yapılmamış, idarenin takdirine bırakılmıştır. İdarenin takdir yetkisini kullanırken mükellefin
faaliyet alanı, hukuki statüsü, faaliyette bulunulan il veya bölge, vergi borcu toplamı, fiilin
tekrar edip etmediği gibi kıstasları esas alacağı ifade edilmektedir. Ancak, “…gibi kıstaslar…”
ibaresi ile, ilave ne gibi kriterlerin getirilebileceğinin belirsiz olduğu anlaşılmaktadır. Teminat
uygulamasında eleştirilen ikinci husus; teminat miktarının defterdar veya vergi dairesi başkanı
tarafından tayin edileceği düşünüldüğünde aynı il içinde olmasa bile, farklı iller yönünden farklı
uygulamalar oluşabilecektir. Üst limitin belirsiz olması, teminat alacağı olarak kaydedilecek
tutarı ve bunun üzerinden hesaplanacak gecikme zammını da belirsiz kılmaktadır. Teminat
tutarlarının belirlenmesinde farklılık oluşabilecek bir diğer durum ise, aynı statüde olanlara
ilişkin farklı uygulamalar yaşanabilecektir849.

(İNANÇ, a.g.m., www.yaklaşım.com.tr 19.01.2014)
İNANÇ, a.g.m., www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014)
848 KARAHAN, a.g.m., www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014)
849 Samet GÜLEÇ, “Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgeye Yönelik Teminat Uygulamasında Teminat Tutarının
Belirlenmesi”, Yaklaşım, Haziran 2013, Sayı 246, www.yaklasim.com.tr (19.01.2014)
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VUK’un 153/A maddesine göre; aynı kanunun 359. maddesinde sayılan fiilleri işledikleri veya
bu fiillere iştirak ettikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit
edilenlerden bu durumları kesinleşenler ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların kapsamına
girenler veya bu fiillere iştirak edenler, fiilin işlendiği tarihten itibaren altı yıl süreyle hiçbir
surette vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamayacakları ilgili kanun maddesinde hüküm
altına alınmıştır. Bu düzenlemede önemli husus, VUK’un 359. maddesinde sayılan fiillerin
tamamına yönelik bir düzenlemedir. Sahte belge kullanma ve düzenleme, defter ve belge ibraz
etmeme, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma ve diğer suçların
işlenmesi halinde 6 yıl süreyle vergisel teşviklerden yararlanmama yönünde bir yaptırım
öngörülmüştür850.

850

İNANÇ, a.g.m., www.yaklaşım.com.tr (19.01.2014)
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Uygulamalar
Vergi cezalarının hangi hallerde ortadan kalktığı anlatılmıştır.
Vergi cezalarında hangi hallerde indirime gidildiği anlatılmıştır.
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Uygulama Soruları
1. Vergi cezalarını ortadan kaldıran haller hangileridir?
2. Hangi hallerde cezalarda indirime gidilir?
3. Vergi suçlarına karşı idari tedbir ve yaptırımlar hangileridir?
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Bölüm Soruları
1) Ceza kanuna göre vergi suçları için dava zamanaşımı süresi ne kadardır?
a. 10 yıl
b. 8 yıl
c. 5 yıl
d. 4 yıl
e. 3 yıl
2) Aşağıdakilerden hangisi sahte fatura düzenleyen veya kullanılanlara yönelik yapılan
idari tedbir ve yaptırımlardan biri değildir?
a. Katma değer vergisinde tevkifat uygulaması
b. Hapis cezası uygulanması
c. Vergi tekniği raporu düzenleme
d. Vergi mükellefiyeti tesisinde teminat istenmesi
e. Özel esaslara alma
3) Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini
ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, VUK’un 371.
maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda vergi ziyaı cezası
kesilmeyeceğini düzenleyen uygulamaya ne ad verilir?
a. Cezada indirim
b. Uzlaşma
c. Zamanaşımı
d. Düzeltme
e. Pişmanlık veya ıslah
4) Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerini gerçekleştirmiş olan sanığın ölümü hâlinde
kamu davasının akıbeti ne olur?
a. Dava askıda kalır
b. Davaya devam edilir
c. Davaya mirasçılar üzerinden devam edilir
d. Dava ertelenir
e. Dava düşer
5) Vergi usul kanuna göre zaman aşımı süresi ne kadardır?
a. 10 yıl
b. 7 yıl
c. 5 yıl
d. 4 yıl
e. 3 yıl
6) Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinin yaygınlaşması ile birlikte, vergi idaresi
tarafından bu fiilleri işlediği kabul edilen vergi mükelleflerinin ve bu mükelleflerle emtia
ve hizmet alış-verişinde bulunan “mükelleflerin izlenmesi” amacıyla “olumsuz
mükellefler listesi”, “kara liste’’ ve “kırmızı bülten’’ gibi isimlerle de anılan uygulamaya
……………………. adı verilir.

383

7) Kesinleşmiş cezaları kaldıran, hafifleten veya değiştiren yahut mahkûmiyeti bütün
neticeleriyle birlikte gerçekleşmemiş sayan; yasama veya yürütme organlarınca
gerçekleştirilen kamu hukuku işlemine ……….. adı verilir.
8) VUK’un 135. maddesine göre vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından sahte belge
düzenleyen mükellefler hakkında yapılan inceleme tespit ve sonuçlarının açıklandığı
rapora ……………… adı verilir.
9) Yapılan vergi incelemesine dayanılarak ikmalen yada re’sen bir vergi tarhiyatı
yapılmadan önce, salınacak vergilerle kesilecek ceza tutarı üzerinde Maliye Bakanlığı ile
mükellefin karşılıklı görüşüp anlaşmasına ………………………….. adı verilir.
10) VUK’un 153/a maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sahte belge düzenleyicisi olan
ve mükellefiyeti devam etmekte olanların kanûni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi,
idarecisi, %10 veya fazlası nispette ortağı olması, kısmen veya tamamen bunlara
devrolunması halinde,

mükellefiyeti devam etmekte olanlardan istenen güvenceye

……………………… adı verilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vergi cezaları ödenerek ortadan kalkar. Ancak bunun dışında vergi cezalarını sonlandıran
durumlarda vardır. Ayrıca bazı durumlarda da yükümlüye veya sorumluya ceza
kesilemeyecektir. Cezayı kaldıran haller; ödeme, ölüm, düzletme, cezada indirim, uzlaşma,
tahsil zamanaşımı, terkin, yargı kararı, vergi affıdır. Ceza kesilmeyecek haller ise; yanılma,
pişmanlık ve ıslah, mücbir sebep, ceza kesmede zamanaşımıdır.
Ceza mahkemesi, vergi mahkemesi ve vergi idaresi kararlarının birbirini etkileyip
etkilemeyeceği hususu tartışmalıdır. Ancak uygulamada vergi mahkemesi ve ceza mahkemesi
birbirinden bağımsız olarak hareket etmekte, birbirlerini dikkate almaksızın karar
vermektedirler.
Sahte belge düzenleyen ve kullananlara yönelik idari tedbir ve yaptırımlar şunlardır; katma
Değer Vergisi’nde Tevkifât Uygulanması, özel esaslara alma, vergi tekniği raporu düzenleme,
vergi mükellefiyeti tesis edilirken teminat istenmesidir.
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