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ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971
yýlýnda, Anayasamýzýn ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun
olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum
örgütüdür.
TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin, düþünce, inanç ve giriþim
özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi anlayýþýnýn, liberal
ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýnýn ve sürdürülebilir
çevre dengesinin benimsendiði bir toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine
katký saðlamayý amaçlar.
TÜSÝAD, Atatürk'ün öngördüðü hedef ve ilkeler doðrultusunda, Türkiye'nin
çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý içinde, kadýn-erkek eþitliðini
siyaset, ekonomi ve eðitim açýsýndan gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve
giriþimci bir grubu olduðu inancýyla, yukarýda sunulan ana gayenin
gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü olarak,
giriþimcilerin evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde
çaba sarf eder; küreselleþme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal
refahýn, istihdamýn, verimliliðin, yenilikçilik kapasitesinin ve eðitimin kapsam
ve kalitesinin sürekli artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda, ülkemizin
ekonomik ve sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi þekilde
deðerlendirerek ulusal ekonomik politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur.
Türkiye'nin küresel rekabet düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa
Birliði (AB) üyeliði sürecini desteklemek üzere uluslararasý siyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði aðlarýnýn geliþtirilmesi için
çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel ve yerel
geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur, projeler geliþtirir
ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.
TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve önerilerini
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), hükümete, diðer devletlere, uluslararasý
kuruluþlara ve kamuoyuna doðrudan ya da dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar
aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki amaçlar doðrultusunda düþünce ve hareket
birliði oluþturmayý hedefler.

TÜSÝAD misyonu doðrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde
bulunan konularla ilgili görüþlerini bilimsel çalýþmalarla destekleyerek kamuoyuna
duyurur ve bu görüþlerden hareketle kamuoyunda tartýþma platformlarýnýn
oluþturulmasýný saðlar.
Ýsmet Yurteri tarafýndan kaleme alýnan "Adalet Ýlkesi Iþýðý Altýnda
Vergide Tarhiyat Uygulamasýnýn Sorunlarý" baþlýklý eser 2010 yýlý TÜSÝAD En Ýyi
Genç Hukukçu Ödülü'ne layýk görülmüþtür. Eser, ödül jürisi üyeleri olan Adnan
Nas (Price Waterhouse & Coopers Türkiye Ortaðý ve Yönetim Kurulu Baþkaný),
Av. Barbaros Çaða (TÜSÝAD Yargý ve Temel Haklar Çalýþma Grubu Baþkaný),
Yrd. Doç. Dr. Bumin Doðrusöz (Marmara Ü. ÝÝBF Mali Hukuk Anabilim Dalý
Baþkaný), Prof. Mustafa Akkaya (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný),
Dr. Mustafa Uysal (Vergi Konseyi Baþkaný), Sedat Eratalar (TÜSÝAD Vergi Çalýþma
Grubu Baþkaný) ve Þaban Erdikler (Erdikler Yeminli Mali Müþavirlik Yönetim
Kurulu Baþkaný) tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda, vergi denetimine
iliþkin sorunlarý gerçekçi ve uygulanabilir özgün çözüm önerileri getirerek ele
almasý dolayýsýyla oy çokluðu ile ödüle hak kazanmýþtýr.
Aralýk 2011

ÖZGEÇMÝÞ
Ýsmet YURTERÝ
Konya ili merkez Selçuklu ilçesinde doðdu. Ýlköðretimi ve liseyi Selçuklu'da tamamladý ve
2008 yýlýnda Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandý. Halen lisans eðitimini ayný fakültede
sürdürmektedir.

YAZARIN ÖNSÖZÜ
Vergi denetimi içerisinde, vergi incelemesi ülkemizde çok tartýþmalý bir kurum
olarak yer almaktadýr. Bu nedenle sürekli önem verilen ve üzerinde durulan bu
kurum, uygulamada da çok fazla sorunla karþýlaþmaktadýr. Nitekim bu sorunlarý
dile getirerek uygulamadaki aksaklýklara çözüm arayýþýnda olan bu çalýþmamýz,
sorunlarýn temel gereksinimlerine deðinerek, kanuni deðiþikliklerin yanýnda,
uygulamada daha fazla dikkat ve ihtimamýn saðlanmasý hususunda önerilere yer
vermiþtir.
Bu çalýþma TÜSÝAD tarafýndan düzenlenen 2010 yýlý En Ýyi Genç Hukukçu
Ödülü'ne jüri tarafýndan layýk görülmüþtür. Öncelikle bu ödülü tertip eden deðerli
TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkanlýðý makamý baþta olmak üzere tüm TÜSÝAD
Ailesine ve bu çalýþmamýn hazýrlanmasý safhasýnda manevi desteðini esirgemeyen
Sayýn ve deðerli hocam, Yrd. Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN'e, her zaman
desteðiyle beni bu zamana taþýyan ve benim akýl hocam deðerli Mali Müþavir
Esadullah ASLAN'a, teþekkürü borç bilirim.
En zor zamanlarda bile manevi desteðini hep arkamda hissettiðim ve beni asla
yalnýz býrakmayan annem, babam ve kardeþlerime de özellikle teþekkür ederim.
Aralýk 2011
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1. GÝRÝÞ
Denetim, özü itibariyle gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan ileri sürülen bilgilerin doðruluðunu
ve güvenilirliðini ortaya çýkarma amacýna yönelik bir faaliyettir. Vergi denetimi yoluyla devlet,
yükümlünün özel yaþam sahasýna müdahale etmektedir. Yapýlan bu müdahalenin kanuni bir
yetki çerçevesinde yerine getirilecek olmasý bireylerin devlete olan inanç ve saygýsýný arttýracaktýr1.
Vergi alacaðý, doðuþundan tahsiline kadar bir dizi iþlemin devlet tarafýndan yapýlmasýný
gerektirmektedir. Yasadaki tipe uygun olarak doðan vergi alacaðýnýn tahsiline kadar olan süreci
baþlatan ilk vergilendirme iþlemi verginin tarhýdýr. Vergi idaresi, tarh iþlemini yaparken bir takým
yöntemlerden yararlanýr2. Vergilendirme iþlemlerinin hukuka egemen olmasý suretiyle, bir yandan
birey devlet karþýsýnda korunmakta diðer yandan, devletin alacaðýna daha hýzlý kavuþmasý
saðlanmaktadýr3. Ancak kiþinin hak ve özgürlüklerini yönetimin hukuka aykýrý davranýþlarýndan
da korumak gerekmektedir. Kiþinin hak ve özgürlüklerinin korunmasýnda ulusal düzeyde
öngörülen mekanizma yeterli olmayabilir. Ýç hukukumuzda yer alan Verginin yasallýðý hak ve
hürriyetlerin korunmasý gibi uluslar arasý mekanizmanýn da iþletilmesi gerekebilmektedir4.
Ýdare, yetkisinin, yasayla baðlý tutulduðu hallerde bile her zaman harekete geçme zamanýný,
þartlarýný ve araçlarýný tayininde bir serbestiye sahip olmuþtur5. Zira yargýnýn da bunu kýsýtlayamayacaðý
Anayasamýzda belirtilmiþtir6.
Verginin yasallýðý ilkesi, bir yandan vergilerin genel objektif düzenleyici iþlemlerle konulmasýný
öte yandan da bireysel, sübjektif nitelikteki vergi tarh ve tahsil iþlemlerinin vergi yasalarýna
uygun ve doðru olarak yapýlmasýný içermektedir7. Bir diðer anlatýmla kanunilik ilkesi, idarenin
örgütlenmesinde ve faaliyetlerinde yasanýn hâkim olmasý, idarenin de yasalara saygýlý davranmasý,
böylece yönetilenlerin idarenin keyfi eylem ve iþlemlerinden korunmasý anlamýna gelmektedir8.

1

ORGAN Ýbrahim, Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulamasý, Ankara 2008, s. 176-178
CANDAN Turgut, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaþma, Ankara 2001, s. 28
3
KARAKOÇ Yusuf, Türk Vergi Yargýlamasý Hukukunda Delil Sistemi, Ýzmir 1997, s. 2
4
GÖZÜBÜYÜK A. Þeref, Yönetsel Yargý, 29. Basý, Ankara 2009, s. 2
5
YAYLA Yýldýzhan, Ýdare Hukuku, Ýstanbul 2009, s. 191
6
AY m. 125/IV. Yargý yetkisi, idari eylem ve iþlemlerin hukuka uygunluðunun denetimi ile sýnýrlý olup, hiçbir
surette yerindelik denetimi þeklinde kullanýlamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen þekil ve esaslara uygun
olarak yerine getirilmesini kýsýtlayacak, idari eylem ve iþlem niteliðinde veya takdir yetkisini kaldýracak biçimde
yargý kararý verilemez.(Ancak bu Anayasa maddesinin Vergi Hukukuna uygunluðu tartýþýlabilir. Zira takdir
yetkisinin Vergi Hukukundaki yeri belirtilen durumdan farklýlýk arz etmektedir.)
7
ÖNCEL Mualla/KUMRULU Ahmet/ÇAÐAN Nami, Vergi Hukuku, Ankara 2010, s. 40
8
YILDIRIM Ramazan, Ýdare Hukuku Dersleri II, Konya 2010, s. 28
2
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Toplumsal düzenin saðlanmasýnda Anayasa ve buna uygun olarak düzenlenen yasalar büyük
önem taþýrlar. Diðer taraftan yasalar, düzenleyici iþlevlerinin yaný sýra kiþi haklarýnýn ve
yükümlülüklerinin sýnýrlarýný da belirlemektedir9. Bu çalýþmada, verginin tanýmýndan ve tarihsel
süreçlerdeki görünümünden uygulanan bir takým kurallarýn hukukilik ve kanunilik denetiminin
yerinde olup olmadýðý tartýþmaya açýlmakla birlikte, geliþen ve toplumsal yaþamda idare-mükellef
dengesini idare lehine çeviren bazý sorunlara karþý çözüm önerileri sunulmuþtur. Bu durumlarýn
birkaçýnýn kanuni deðiþiklikle onarýlabileceði ancak toplu bir reformun da gerekebileceði ortaya
konulmuþ olup buna yönelik çalýþmalarýn denetim esaslý tarhiyatýn amacýna uygun ve adaletli
bir denetim mekanizmasýnýn gerçekleþtirilmesi gerektiði belirtilmiþtir.
Bu çalýþmada denetim kurumunun tüm sorunlarý ele alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Nitekim uygulamada
ya kanunun yanlýþ izahý ya kanunun lafzýnýn yeterli görülmeyerek uygulamaya yanlýþ yansýmasý
ya da kanunun düzenlemelerinden daha farklý bir düzenleme ile uygulamaya geçirilen yanlýþlýklar
dile getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu sorunlarýn çözümlerine iliþkin olarak öneriler sunulmuþ olup,
bu yönde yapýlmasý gereken olasý vergi reformuna ve Anayasa'ya katkýsý olacaðýna þüphe yoktur.

9

Maliye Hesap Uzmanlarý Vakfý(MHUV), Türk Vergi Sistemi, Ankara 2002, s. 207

12
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2. VERGÝ DENETÝMÝNDEKÝ GÜNCEL SORUNLAR
VE ÇÖZÜM YOLLARI
Bu bölümde vergi denetimindeki sorunlarýn ve denetimdeki uygulamalarýn yol açtýðý bazý
hukuki olmayan durumlar tespit edilecektir.
Kabul edilmelidir ki, idarenin bazý uygulamalarý ve denetimin çok az olduðu bir ülkede
verginin matrahý da ne olursa olsun ülkenin her yerinde kaçýrýlmaya10 neden olduðu görülmektedir.
Denetimdeki güncel rakamlar itibariyle % 3 dahi olmamasý bu sorunlarýn gerçekleþmesi için
birçok nedeni varlýðýnda barýndýrdýðýný göstermektedir. Zira denetimin az olmasý, az yapýlan
denetim neticesinde denetime maruz kalan mükellefler bakýmýndan iyiye de iþaret deðildir. Zira
denetim neticesinde çeþitli hukuksal olmayan durumlarýn yaþanmasý olaðan hale gelmiþ olup,
buna yönelik yasalarýn dahi geniþ yorumlanmasý veya uygulamada farklý yollara baþvurulmasý
sebebiyle mükellefin haklarý zayi edilmektedir. Bu sorunlarýn dile getirilmesi ve bunlara yönelik
çözüm yollarý maddeler halinde yer almýþtýr.
 Yoklamada verilen yetki hususu
VUK m. 127/c hükmüne göre; yoklama memurlarý, kanuni defter ve belgeler dýþýnda kalan
ve vergi kaybýna delil teþkil eden, defter, belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunlarý
almaya yetkili olan kiþilerdir. Bu yetkinin anlamý Ceza Usul Hukukunda söz konusu olan zapt
iþlemini yapabilmektir. Ancak CMK' da bu yetki hakime ve gerekli durumlarda savcýlara
devredilmiþtir. Bu ilkeler çerçevesinde VUK' un uygulamasýndaki bu durum, yoklama memuruna
verilen zapt yetkisinin ancak gecikilmesi sakýnca bulunan hallerde verilmesi ve ayrýca bu yapýlan
iþleme karþý da hakime itiraz edebilme hakkýnýn tanýnmasý gerekir. Eðer ki, bu uygulamaya geçiþ
saðlanmazsa, kanunun açýkça gösterdiði hallerde usulüne göre verilmiþ hâkim kararý olmadýkça,
gecikmesinde sakýnca bulunan hallerde de kanunla yetkili kýlýnan merciin emri bulunmadýkça,
kimsenin üstü, özel kâðýtlarý ve eþyasý aranamaz ve bunlara el konulamaz, þeklindeki Anayasanýn
20/II maddesine aykýrýlýk sürecektir11. Bu durumun da denetimde adaleti zedelediði ve mükelleflerin
haklarýný arama hususunda kýsýtlamalara neden olduðu aþikârdýr. Bununla birlikte verginin teblið
ve tarhýnda vergi ödeyenler açýsýndan adil bir rekabet ortamý oluþturmak, yoklama iþleminin
netleþtirdiði maddi olaylarýn, kayýtlarýn ve mevzuatýn fiskal verimlilik kýstasýyla özdeþleþmiþ
süregelen yapýsýný kaçýnýlmaz kýlabilmektedir. Yoklama iþlemleriyle birlikte vergileme kapsamýnda
incelenebilecek, ancak mali olmayan sosyal politika çerçevesindeki ikame iliþkileri, piyasaya
yönelik oluþumlar ve vergisel telafi olanaklarýnýn da daha net bir yapýya kavuþtuðunu söylemek
olanaklýdýr12.
10

MORAWÝTZ Charles, Türkiye Maliyesi, Maliye Tetkik Kurulu, No: 1978-188, s. 228-229
ÜNAL, s. 27
12
ÖZKER A. Niyazi, "Vergi Denetiminde fonksiyonel Yapý ve Denetime Özgü Beklentiler", Akdeniz Ý.Ý.B.F. Dergisi,
Antalya 2002, S. 4, s. 175, Eriþim Adresi: http://www.ersanoz.com/images/ vergidenfonksyapi.pdf, Eriþim Tarihi:
08.10.2010
11
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Yine, VUK m. 127/e' de yoklama memurlarýna, taþýma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanýn
taþýtta bulunmamasý halinde, bu belgelerin ibrazýna kadar, taþýtý trafikten alýkoymak, taþýnan
malýn sahibi belli deðilse, tespitine kadar malý bekletmek, muhafaza altýna almak, muhafazaya
alýnan mallarý gereðinde satmak yetkisi tanýnmaktadýr. Buradaki durumun geçici olmakla birlikte
bir zapt olduðu, CMK ilgili madde gereði, hâkime itiraz hakký tanýnmasý imkaný tanýyan bir
sürecin öngörülmesi anayasal bir zorunluluk olduðu belirtilebilir13.
 Arama kurumundaki mükellef haklarý hususu
Aramalý vergi incelemesinde aramayý gerçekleþtirmek ayrý bir süreç, el konulan bilgi, belge
ve kayýtlarýn incelenmesi ise baþka süreçtir. Aramaya katýlan inceleme elemanlarýnýn vergi
inceleme aþamasýnda görevli olmamasý gerekir. Zira vergi incelemesi yapan vergi inceleme
elemaný da Tarhiyat Öncesi Uzlaþma Komisyonunda yer almamasý gerekir. Komisyonda alýnabilecek
bir kararýn olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi söz konusu olabilecektir14.
Arama ile ilgili bir diðer husus ise, kiþi hak ve özgürlükleri konusuyla, yakýndan alakalý olan
aramanýn, koþullarýnýn oluþup oluþmadýðý üzerinde titizlikle durulmalýdýr. Bu koþullarýn gerçekleþmesi
hususu, hem vergi yönetimi hem de arama talebi hakkýnda karar verecek hakim tarafýndan,
incelikle üzerinde durulmasý gerekmektedir. Zira arama yapýlacak kiþinin anayasal menfaatleri,
ciddi ve temiz bir denetimi zorunlu kýlmaktadýr. Arama iliþkisinin diðer tarafýnda yer alan, vergi
yönetiminin temsil ettiði devletin, vergi toplama hak ve ödevinden kaynaklanan menfaatleri
konusu da, iliþkinin diðer tarafýnýn menfaatleri kadar önemlidir. VUK m. 142/I' de yer alan "
bir mükellefin vergi kaçýrdýðýna delalet eden emareler bulunursa " ifadesi yoruma muhtaçtýr.
Açýkça kuvvetli emarelerden bahsetmediðine göre kesin ve somut olarak vergi kaçýrýldýðý kanýsýný
uyandýrabilecek bazý belirtilerin aranmasýnýn gerekli ve yeterli olduðu da söylenebilmektedir.
Yargý uygulamasýnda ise bu yumuþak ifadelere oranla daha kuvvetli emarelerin aranmasý kanunun
amacýný da aþtýðý yolunda izlenimler yaratmaktadýr. Hakimin izni aþamasýnda, vergi kaçýrýldýðý
kanýsýný yaratacak belirtilerin bulunmasý yeterli görünmektedir. Ancak hakim, asýlsýz olduðu
kanýsý güçlü olan veya çok basit nedenlere dayanan arama taleplerini reddetmelidir. Bu nedenle
bu konuya, vergi hukukunun özelliklerini göz önünde bulunduran, bir açýklýðýn da kanun
metnine yansýtýlmasý önemli ve faydalý olacaktýr. Konuya mükellef açýsýndan da bakýlýrsa,
mükellefin anayasal hak ve özgürlüklerinin aramanýn koþullarýnýn yer aldýðý düzenlemeyle ne
dereceye kadar güven altýna alacaðý da aþikardýr15.

13

ÜNAL, s. 27-28
EROL Ahmet, "Aramalý Vergi Ýncelemesinde Aramaya Katýlan Ýnceleme Elemaný Tarhiyat Öncesi Uzlaþma
Komisyonu Üyesi Olur Mu?", Yaklaþým Dergisi, Aralýk 2009, S. 204, s. 34-35
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ÜNAL, s. 32-33
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 Haksýz KDV tarhiyatlarý hususu
Vergi dairelerince, vergi inceleme elemaný veya takdir komisyonlarý tarafýndan belirlenen
matrah veya matrah farklarý üzerinden doðrudan verginin tarh edilmesi, KDV uygulamasýnda
doðruluðu geçerli olmayacaktýr. Çünkü KDV mevzuatýna göre, vergi matrahýna KDV oraný
uygulamak suretiyle bulunan 'Hesaplanan KDV', mükellefin ödemesi gereken KDV deðildir. Zira
takdir komisyonlarýnýn KDV matrah takdirleri üzerine vergi dairelerince 'Hesaplanan KDV'
tutarlarý üzerinden, mükelleflerin indirilecek KDV tutarlarý dikkate alýnmadan re' sen KDV
tarhiyatlarý yapýlmaktadýr. Bu uygulama ile mükelleflerin indirilecek KDV tutarlarý yok sayýldýðý
gibi, mükellef adýna bu tutarlar kadar haksýz yere cezalý vergi tarhiyatlarý yapýlmaktadýr. Tarhiyatlarýn
kesinleþmesi durumunda ise, ayrýca vergi tutarý için normal vade tarihinden tahakkuk tarihine
kadar gecikme faizi de eklenmektedir16.
Mükellefler tarafýndan bu haksýz tarhiyatlara karþý yargý mercilerinde dava açma yoluna
gidilebilir. Zira vergi mahkemelerince bu tür tarhiyatlarýn kaldýrýlmasý yönünde verilmiþ kararlar
mevcuttur. Buna ilaveten, hesap hatasýna baðlý olarak haksýz yere fazla vergi tarh olunmasýna
yol açan ve vergi hatasý olarak anýlan bu tür uygulamalarýn VUK düzeltme hükümlerine göre
düzeltilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, öncelikle, bu konuda yayýnlanacak sirkülerle vergi
daireleri bilgilendirilmeli, uygulama birliði saðlanmalý ve yapýlan haksýz tarhiyatlar re' sen
düzeltilmelidir. Diðer taraftan, yapýlacak eðitim, teftiþ ve denetim çalýþmalarýnda ilgililerin konuya
çekilmesi de uygun olacaktýr17.
 Ýnceleme ve Tarh Zamanaþýmý hususu
VUK m. 114/II' de yer alan, takdire sevk iþlemi nedeniyle tarh zamanaþýmýnýn durmasýný
öngörmekle birlikte, zamanaþýmý süresinin ne kadar müddetle duracaðýna yönelik bir üst sýnýr
ya da belirleme içermemesi nedeniyle Anayasa' nýn 2. maddesine aykýrýlýk teþkil ettiði gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edildi. Takdir Komisyonu' nun kendine özgü yapýsý ve vergi
idaresinden ayrý varlýðý, takdire sevk iþleminin tarh zamanaþýmý üzerinde belirsiz bir süre uzatýmýna
imkân tanýnmasý için bir gerekçe teþkil etmemektedir. Zira hukuk devleti açýsýndan Anayasa
Mahkemesi' nin kararý Vergi Hukuku açýsýndan bir kazaným olarak nitelendirilmelidir 18.
Anayasa yargýsýnda geçerli olan yaptýrým türü, yasa tasarrufunun iptalidir. Bu noktada Anayasa
Hukukuna özgü olarak yasalarýn iptali kararýnýn geriye yürümemesi prensibi ortaya çýkmaktadýr.
Dolayýsýyla geriye yürümezlik ilkesi, Ýdare Hukuku' ndaki iptal kararýndan farklý olarak, iptal
edilen yasanýn geçmiþteki etkilerini ortadan kaldýrmamakta, sadece iptal kararýnýn açýklandýðý
16

ÖZTÜRK, s. 39-42
ÖZTÜRK, s. 42
18
ERDEM Tahir, "Anayasa Mahkemesi' nin Vergi Mevzuatýna Ýliþkin Güncel Kararlarý ve Bu Kararlarýn Etkilerinin
Deðerlendirilmesi", Þubat 2010, Vergi Sorunlarý Dergisi, S. 257, s. 136-139
17
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tarihten itibaren kuralý ortadan kaldýrmaktadýr. Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn zaman yönünden
etkisinin önemi denetime tabi normun yürürlüðe girmesinden sonra (a posteriori) gerçekleþtirilen
denetim sonucu verilen Anayasaya aykýrýlýk kararlarýnda ortaya çýkmaktadýr. Bunun nedeni
olarak da, uzun süre uygulanmýþ bir kanun hükmünün iptali Anayasaya aykýrýlýk kararýndan
itibaren mi (ex nune) yoksa iptal edilen metnin yürürlüðe giriþ tarihinden itibaren mi (ex tute)
etki yaratacaðý hususu gündeme gelir. 'Adalet ilkesi' ise Anayasaya aykýrý bir kanunun iptali
kararýnýn geriye yürümesini gerektirebilir. Örneðin; Anayasaya aykýrý bir kanuna göre tarh edilen
bir vergi ya da kesilen bir ceza söz konusu ve iptal kararý ile bu borcu hiç ödemeyip borçtan
kurtulan yükümlüler arasýnda doðan eþitsizlik ve adaletsizlik sürekli hale gelmekle birlikte,
dayanak noktasýndaki kanun hükümlerine iliþkin Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn geriye
yürümemesi, ilgililerin hukuk güvenliðinin korunmasýna bir katký saðlamaktan uzaktýr19.
Anayasa Mahkemesi' nin bir hükmün Anayasa' ya aykýrýlýðý yönünde verdiði karar, bu kararýn
Resmi Gazete' de yayýmlandýðý tarihten baþlayarak hüküm ve sonuçlarýný doðurur. Bu niteliði
itibariyle Anayasa Mahkemesi' nin bir hükmün Anayasa' ya aykýrýlýðýna iliþkin verdiði karar iptal
kararý deðil kaldýrma' kararý niteliðindedir. Kaldýrma, bir hüküm ya da iþlemin yarattýðý sonucu
geleceðe yönelik olarak kaldýran ve deðiþtiren karþý düzenleme veya iþlemdir. Zira kaldýrma
olarak adlandýrýlmasýnýn nedenleri de; hem iptal kararý hem geriye yürümemekte hem de yürürlük
tarihi ertelenebilmektedir. Ancak kaldýrma kararýnýn benimsenmesi durumunda ise, bu tür
çeliþkiler yaþanmayacaktýr20. Bir baþka açýdan bakýlacak olursa hukuka güven ve istikrar amacýyla
kabul edilmiþ olan iptal kararlarýnýn geriye yürümemesi ilkesi, böyle bir durumda tam aksi yönde
bir iþleve sahip olacaktýr. Bir diðer deyiþle, hukuki güven ve istikrarý zedeleyecektir. O halde
iptal kararlarýnýn geriye yürümemesi ilkesinin tekrar gözden geçirilmesinde hukuki yararýn olacaðý
belirtilebilir21.
Zamanaþýmý durmasý bakýmýndan, takdir komisyonu kararýnýn vergi dairesine, zamanaþýmýnýn
normal süresinin dolmasýndan önce veya sonra tevdi edilmesi önem taþýmaz. Karar, normal
sürenin dolmasýndan önce de tevdi edilse Takdir Komisyonu' nda geçen süre, normal zamanaþýmý
süresine eklenir. Bazý durumlarýn oluþmasýyla da tarh zamanaþýmý süresi yargý organlarýnýn kararý
vergi dairesine ulaþýncaya kadar dolmakta ve yargý organlarýnda geçen süre için zamanaþýmýnýn
iþlemeyeceðine yönelik bir hüküm VUK' ta yer almamaktadýr. Ancak Danýþtay Ýçtihadý Birleþtirme
Kurulu bu durumda zamanaþýmýnýn durmasý gerektiði yönde kararý da mevcuttur. Ancak VUK
yapýlacak bir deðiþiklikle bunun kanun maddesine eklenmesi gerekmektedir22.
19

ERDEM(Anayasa Mahkemesi' nin Vergi Mevzuatýna Ýliþkin Güncel Kararlarý ve Bu Kararlarýn Etkilerinin
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138. Yýl Sempozyumu, Ankara 11-12 Mayýs 2006, s. 183
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Öte yandan bir vergi tarhýnýn usule aykýrý olarak yapýldýðýnýn vergi yargýsý organlarý tarafýndan
saptanmasý durumunda da yargý organlarýnda geçen süre içinde zamanaþýmýnýn duracaðý veya
kesileceði yolunda yasal bir hüküm yer almamaktadýr. Ýdare, yargý organlarýnýn kararýna uygun
olarak yeniden vergi tarh etmek istediðinde zamanaþýmý dolmuþ bulunuyor ise artýk vergi tarhiyatý
yapýlamayacaktýr. Bu sakýncalý durumu ortadan kaldýrmak için, vergi dairelerinin takdir komisyonu
kararlarýna karþý yargý organlarýna baþvurmalarý veyahut yükümlülerin re' sen ve ikmalen tarh
edilen vergilere karþý dava açmalarý durumunda yargý organlarýnda geçen süre içinde zamanaþýmýnýn
duracaðýna iliþkin yasal bir hüküm konulmasýnýn mükellef haklarý ve denetimde adalet
mekanizmasýnýn iþlemesi adýna yarar görülmektedir23.
VUK m. 134/VI' ya getirilen 6009 Sayýlý deðiþikliðin24 geç yapýlmasý hususu bir yana, belirtilen
süre sýnýrlayýcý ve mükellef adýna güvence niteliði taþýyan bir süredir25. Ancak vergi incelemelerinde
mükellef hukukunu koruyucu ve destekleyici niteliðiyle sürelerin getirilmesi bunun yanýnda
inceleme standartlarýna uyulmasý zorunluluðunu da beraberinde uygulamaya koyulmasýna zemin
hazýrlamýþtýr26. Bu süre ayný zamanda vergi incelemesi için zaman yönünden yetkinin sýnýrýný
oluþturur. Bu sürenin bitmesinden sonra rapor yazýlamaz, yazýlsa bile tarhiyat yapýlamaz, ceza
kesilemez sonucuna varýlýr. Çünkü vergi incelemesi bir idari iþlem niteliðine haizdir. Ancak nihai
iþlem olmayýp hazýrlayýcý diðer deyiþle usule iliþkin bir iþlemdir. Buna karþý dava açýlamamaktadýr.
Bu nedenle vergi incelemesinin yer, zaman, konu ve kiþi yönünden yetki kurallarýna uygun
yapýlmasý gerekmektedir. Vergi inceleme sýrasýnda yapýlan zaman yönünden yetki aþýmý, nihai
iþlem olan vergi tarh ve ceza kesme iþlemini sakatlamakla birlikte ve ortaya çýkacak olan nihai
iþlemin de iptali sonucu doðurmasý gerekir. Ancak bu iptale neden olacak sürelerin kanuni
düzenlemelerle veya yönetmeliklerle netleþtirilmesi27 gerekir. Zira kanunda belirtilen 6 ay ve 1
yýllýk sürenin ne zaman baþlayacaðý ve bitirileceði konusunda ciddi manada belirsizlikler
bulunmaktadýr. Ancak yorumlanmasý yapýlýrsa, bu sürenin baþlangýç tarihi olarak mükellef
nezdinde incelemeye baþlama tutanaðýnýn düzenlendiði tarihi, incelemenin bitiþ tarihi olarak
da nihai tutanaðýn imza tarihinin esas alýnmasý gerekir. Çünkü inceleme baþlama tutanaðýnýn
imzalanmasý ile tarhiyat iþlemine hazýrlýk niteliðinde olan vergi incelemesi baþlamakta, nihai
23
24

25
26
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TEMÝZYÜREK, s. 124
VUK m. 134' te yer alan 6009 Sayýlý deðiþiklik;
"Ýncelemeye baþlanýldýðý tarihten itibaren, tam inceleme yapýlmasý halinde en fazla bir yýl, sýnýrlý inceleme
yapýlmasý halinde ise en fazla altý ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastýr. Bu süreler içinde incelemelerin
bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanlarýn baðlý olduðu birim
tarafýndan deðerlendirilir ve altý ayý geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlarýn baðlý olduðu birim tarafýndan incelemenin bitirilememe nedenleri yazýlý olarak nezdinde
inceleme yapana bildirilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarýn baðlý olduðu birimler vergi incelemesinin
öngörülen süre içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri alýrlar."
BAYKARA Bekir, "Vergi Ýncelemesinin Belli Sürede Bitirilmesine Ýliþkin Hükmün Hukuki Niteliði", Aralýk 2010,
S. 216, s. 287, 288
TEKÝN Selçuk, "Vergi Denetiminde Yeni Dönem", Vergi Sorunlarý Dergisi, Eylül 2010, S. 264, s. 86
BAYKARA, s. 287,288
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tutanaðýn imzalanmasý ile vergi incelemesi mükellef nezdinde tamamlanmýþ olmaktadýr28. Ancak
bu düzenlemenin eksik yanýnýn düzeltilmesi ile birlikte mükelleflerin menfaatleri yönünde
adaletin gerçekleþtireceði söylenebilir.
 Haksýz tarh edilen verginin faizi ile birlikte geri verilmesi hususu
Bir mükellef, vergi kanunlarýndan herhangi birisinin uygulamasý konusunda tereddüte düþmüþ
ve idareden uygulama hakkýnda yazýlý görüþ alarak bu doðrultuda beyanda bulunur. Bir diðer
anlatýmla, idarenin görüþüne riayet etmiþtir. Ancak yapýlan beyanýn yanlýþ olduðu ve vergi
kanunlarýna uygun olmadýðý, daha sonraki dönemlerde tespit edilirse, burada mükellefin
kusurundan bahsetmek imkânsýzdýr. Dolayýsýyla, mükellef kendi kusuru olmadan vergi ziyaýna
sebebiyet vermiþ bulunmaktadýr. Mükellefin kendi kusuru olmadýðý durumlarda bile gecikme
faizi hesaplandýðýna göre, ayný yaklaþýmýn, yersiz tahsil edilen vergiler için de uygulanmasý
gerekir. Ýster idarenin ister mükellefin kusuru olsun, bir vergi fazla ödenmiþ ise, bu verginin
iadesi sýrasýnda gecikme faizi hesaplanmalýdýr. Zira kusurlu olmanýn faiz ödemeye bir etkisi
olmamasý gerekir. Danýþtayýn kararýnýn da bu konuya karþý ayný yaklaþým tarzýnda olmasý ve bu
konuyla ilgili en büyük eleþtirilerden birinin de yasalarda böyle bir düzenleme olmayýþýdýr.
Yapýlacak kanuni bir düzenleme ile bu sorun çözülebilir. Zira eþitlik ve adalet prensibinin
gereðinin bu yönde olacaðý aþikardýr29.
Bir deðer durum da, vergi yargýsýnda dava açýlmasý, Harçlar Kanunu' na göre alýnan yargý
harcý ve tebligatlar için posta ücretinin ödenmesine baðlýdýr. Ancak yargý kararlarýnda yargýlama
giderlerinin ve bu giderlerin hangi tarafa yükletildiðinin kararda yer almasý gerekir30. Bununla
birlikte dava açýlan tarhiyatlarla ilgili olarak vergi idaresi tarhiyata konu olan alacaðýný isteyemez.
Ancak vergi dairesi davayý kaybetmesi halinde, vergi alacaðýný gecikme faizi (normal vadesinden
kararýn verildiði tarihe kadar olan süre) ile birlikte tahsil ederek zaman itibariyle uðradýðý kaybý
telafi yoluna gidebilmektedir. Ancak yasalarla vergi idaresine tanýnan bu kaybýn telafi imkaný,
vergi idaresinin haksýz tahsilatýnýn vukuu bulduðu haller için söz konusu olmamaktadýr31.
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NAZALI Ersin, "6009 Sayýlý Kanun Ýle Vergi Ýnceleme Süreci Konusunda Yapýlan Deðiþiklikler", Eylül 2010,
s. 349, s. 56
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Dergisi, Þubat 2010, S. 257, s. 84, 85
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normal vade tarihinden itibaren hesaplanan gecikme faizinde yasaya aykýrýlýk bulunmadýðý", D4D, E: 2007/435,
K: 2008/1434, T: 21.04.2008 tarihli kararý (Lebib Yalkýn Mevzuat Dergisi, Aðustos 2010, S. 80, s. 317, 318)
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 Tarhiyatlarýn çeþitlerinin karýþýklýða neden olduðu hususu
Vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farklarýnýn mevcut tarhiyat düzenlemeleri çerçevesinde
ne þekilde tarh edileceði hususu gereksiz tartýþmalara neden olmaktadýr. Diðer ifadeyle, VUK'
ta yer alan tarhiyat türleri arasýndaki farklýlýklar açýk ve net esaslara baðlanmadýðýndan, hangi
hallerde tarhiyatýn re' sen, ikmalen veya idarece yapýlacaðý hususu tereddütlere yol açmakta
olup, bu tereddütlerin kimi hallerde yargý aþamasýna taþýnmaktadýr. Bu durumda yargý, yapýlan
tarhiyatý öncelikle usul yönünden incelemekte ve tarhiyatýn türünü yanlýþ bulduðu takdirde,
tarhiyatýn esasýna girmeksizin terkin kararý verebilmektedir. Böylece uzun çalýþmalar ve incelemeler
sonucu tespit edilen matrah farklarý ve bu farklara baðlý olarak yapýlan tarhiyat iþlemi, basit ve
anlamsýz bir usul tartýþmasýnýn kurbaný olabilmektedir. O yüzden, VUK'ta ayrý bir tarhiyat þekli
olarak öngörülen ikmalen tarhiyatýn düzenlenmiþ olmasýnýn hukuki ve teknik bir gerekliliði
bulunmamaktadýr. Bu nedenle ikmalen tarhiyatýn kaldýrýlarak, halen ikmalen tarhiyat þekli içinde
tanýmlanan hususlarýn re' sen veya idarece tarhiyat þekilleri içinde tanýmlanmasý yerinde olacaktýr32.
 Takdir komisyonu kararlarýnýn eþitlik ilkesine aykýrýlýðý hususu
VUK'un 75. maddesinde takdir komisyonu yetkileri yer almakla birlikte, 74. maddede de
matrah takdiri ile ilgili görevleri sýrasýnda, vergi incelemesi yapmak yetkisine sahip olduklarý
yazýlýdýr. Ne var ki, bu komisyonlar, matrah takdiri esnasýnda ender olarak vergi incelemesi
yaptýklarý halde, çoðunlukla bu yetkilerini kullanmadan, defter ve belge incelemeden harici
verilere göre matrah tespiti yapmaktadýrlar. Zira vergi incelemelerine göre yapýlan tarhiyatlarý,
varlýk barýþý kapsamýnda ortadan kaldýrmak mümkün iken takdir komisyonu kararlarý açýsýndan
bunun yapýlmamasý eþitsizlik yaratacaktýr. Ayný eþitsizlik takdir komisyonlarýnýn dayandýðý verilere
göre ayrýma tabi tutulmasý halinde de geçerlidir. Üstelik bu haksýzlýk büyük matrahlarýn yararýna
olacaktýr ki, bu da haksýzlýðýn boyutunu büyütecektir. Vergi uygulamalarýnda, defter ve belge
incelemesi gerektiren teknik niteliði aðýr basan ve daha kapsamlý olaylarda, matrah vergi incelemesi
sonucu belirlenmektedir. Buna karþýn beyannamelerin verilmemesi gibi rutin durumlarda takdir
komisyonuna sevk gündeme gelmektedir. "Vergi Barýþý" kapsamýnda beyan edilen varlýklar, vergi
incelemesi sonucu bulunan matrah farkýndan mahsup ediliyorsa, ayný tutarlarýn takdir komisyonu
kararlarýna göre bulunan matrah farkýndan indirilmesi gerekmektedir33.
2791 Sayýlý Kanunla vergi inceleme elemanlarýna matrahý re' sen takdir yetkisinin verilmesi,
re' sen vergi tarhý iþlemlerinde etkinliði, basitliði ve hýzlý olmayý saðlamak amacýyla getirilmiþti.
Ancak ne var ki; VUK'un temel düzeninde, vergi inceleme elemanlarý, beyanname, defter ve
32
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kararý
(ÜREL, s. 143, 144)
ÝLERÝ, s. 175

21

belge düzenlerine uyulup uyulmadýðýný ve düzenlerin yansýttýðý biçimsel görünüþün gerçeðe
uyup uymadýðýný araþtýrmak ve bu yoldan ödenmesi gereken vergilerin doðruluðunu saptamak
ile görevlidirler. Matrahýn re'sen takdiri ise, tarh edilecek verginin matrahýnýn, gerekli araþtýrmalar
yapýlarak, gerçeðe en yakýn biçimde saptanmasýný kapsar. Bu açýdan, kýyaslama, deðerlendirme
ve ölçümleme unsurlarýný kapsayan matrah takdirinin, nesnel olgularý ortaya çýkarmakla
görevlendirilmiþ inceleme elemanlarýna býrakýlmýþ olmasý, kuramsal yönden yerinde 34
görülemeyecektir. Bu nedenler eleþtirilerin odaðýnda olan bu düzenlemenin yerini adaletin ve
VUK yapýlýþ amacýna uygun vergi ilkelerine aykýrý olmayacak þekilde bir düzenleme yapýlmasýnýn
gerekli olduðunu düþünüyorum.
Bununla ilgili olarak da, Vergi Barýþý Kanunu'nun yazýlý metninde, vergi incelemeleri sonucu
tespit edilen matrah/vergi farkýndan söz edildiði halde, takdir komisyonu kararlarýna göre tespit
edilen matrah/vergi farkýndan söz edilmemektedir. Þu halde takdir komisyonu kararlarýna göre
yapýlacak tarhiyatlarýn varlýk barýþý kapsamýnda iþleme tabi tutulup tutulmayacaðý konusunda
Maliye Bakanlýðý' nca yapýlacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardýr. Ýleride olasý vergi ihtilaflarýnýn
önüne geçmek için bu düzenleme önem arz etmektedir35.
 Tarhiyatla ilgili sorunlarýn idari aþamada çözümü hususu
Vergi idaresi ile yükümlüler arasýnda çýkan sorunlarýn uyuþmazlýk haline getirilip yargýya
intikali gerçekleþmeden önce idari aþamada çözüm yollarýna iþlerlik kazandýrýlmalýdýr. Bu
baþvurulardan sonuç alýnamamasý halinde baþvuru dilekçelerinin dava dilekçesi yerine geçmesi
ve bu dilekçelerin idare tarafýndan Vergi Mahkemesine intikal ettirilmesin saðlayacak düzenlemeler
yapýlmalýdýr36.
Vergilendirme iþlemlerine karþý ayný ve/veya üst makama baþvurunun; bu baþvurularýn
reddedilmesi veya reddedilmiþ sayýlmasý halinde yargý yoluna baþvurulmasý þartlarý ve sonuçlarý
bakýmýndan açýk ve net bir düzenlemeye ihtiyaç vardýr37.
 Re'sen tarh edilen verginin tekrar konu edilmesi ve inceleme elemanlarýnýn
hukuki kapsamý hususu38
Re'sen tarha konu edilen bir konuda, daha önce ikmalen veya beyana dayalý olarak tarhiyat
yapýlmýþsa, mükerrer vergileme olmamasý için re'sen tarh olunan vergiden daha önce tarh edilmiþ
olan verginin mahsubu edilmesi gerekmektedir.
34
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Özellikle dönem kaymasý dolayýsýyla yapýlan tarhiyatlarda; Örneðin, sonraki dönem matrahýnda
yer alan bir tutarýn önceki döneme çekilmesi halinde, önceki dönem için tarh edilecek vergi
ile sonraki dönem matrahýndan çýkartýlacak tutarýn mutlaka karþýlaþtýrýlmasý gerekir. Zira adalet
bunu gerektirmektedir. Ancak maalesef inceleme elemanlarý raporlarýnýn büyük bölümünde bu
hassasiyet görülmemekte, sadece önceki dönem için re' sen vergi salýnmasý gereðine iþaret
edilerek rapor tamamlanmaktadýr. Hatta bazen izleyen dönem, inceleme ve rapor konusu dahi
yapýlmamaktadýr. Bazý raporlarda ise önceki dönem için tarh edilen vergi ile buna iliþkin cezalarýn
tam olarak ödenmesi halinde, sonraki dönem için tarh olunan vergilerin iadesi öngörülmektedir.
Bu tür durumlar mükellef gözünde vergi adaletinin kaybedildiði anlayýþý yerleþmektedir.
Örneðin Mart dönemi KDV beyannamesinde yer almasý gereken bir matrah unsuruna mükellef
tarafýndan izleyen nisan ayý beyannamesinde yer verildiði bir durumda, söz konusu tutarýn mart
ayý için re' sen tarha konu edilmesi halinde, mükelleften bu tutarýn vergisini bu güne kadar
gecikme faizi ile ödemesi, sonra ayný tutarýn vergisinin nisan ayýnda çýkartýlmasý dolayýsýyla
aynen o günkü tutarý ile geri almasý beklenemez. Hele ki, mükellef tarhiyata karþý dava açmýþ
ve aradan birkaç yýl daha geçmiþse, mükellefe "düzeltme zamanaþýmý dolduðu gerekçesi ile
nisan ayýna iliþkin iade de yapamýyoruz" denilemez. Bu gibi hallerde sadece, bir aylýk faiz ile
ceza alýnmasý, çýkan vergi aslý borcu ile iade tutarý ayný ise vergi aslýnýn aranmamasý gerekir.
Birer hukuk kuralý uygulayýcýsý olan inceleme elemanlarý ve idarenin uygulama birimleri, çok
iyi vergici olmanýn yaný sýra çok iyi de hukukçu olmak zorundadýrlar. Zira adaletli bir tarhiyat
yapmak inceleme elemanlarýnýn görevleri arasýndadýr.
Bu günkü çarpýk ve hukuktan ziyade hazine bekçiliði anlayýþýný yansýtan bu uygulamalarýn,
bir genel teblið veya iç genelge ile düzeltilmesi gerekmektedir.
Öte yandan bir olayda re'sen tarh sebebinin varlýðý, mutlaka re'sen matrah takdirini
gerektirmemelidir. Beyanname vermeyen bir mükellef için re' sen tarh sebebi oluþmuþsa da,
eðer mükellefin o dönemde faaliyeti yok ise ortada re' sen tarh edilecek matrah da yok demektir.
Re'sen tarh sebebinin varlýðý, soyut ve varsayýma dayalý olarak matrah belirlenmesi yetkisi vermez.
Bu konuda özellikle takdir komisyonlarýnýn hiçbir araþtýrmaya dayanmayan, matbu form doldurma
þeklinde belirlediði matrahlar, hukuken itibar edilebilir matrahlar deðildir. Zaten uygulamada
bu þekilde belirlenen matrahlarýn tamamýna yakýný, ihtilaf konusu yapýldýðýnda yargý tarafýndan
iptal edilmektedir. Bu konuda, gelir idaresinin yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda
takdir komisyonlarýnýn daha önce de belirtildiði gibi yetkilerinin, oluþum ve çalýþma usullerinin
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu durumun da olasý bir vergi reformunun kapsamýnda yer
almasý önerilmektedir.
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 Vergi ziyaý cezasýnýn hesaplanmasýndaki belirsizlikler hususu
Vergi ziyaý cezasýnýn hesaplanmasýnda iki bilinmeyen bulunmaktadýr. Bunlar ise, ziya uðratýlan
vergi dolayýsýyla kesilecek cezaya iliþkin ceza ihbarnamesinin düzenlendiði tarih ile ziya uðratýlan
verginin normal vade tarihinden, ceza ihbarnamesi düzenlendiði tarihe kadar ki dönemde
geçerliliðini koruyan gecikme faizi oranýdýr. Buradaki muhtemel tereddütler ise, cezalarýn
kanuniliði ilkesinin zedelenmesidir. Zira ceza idarece belirlenen gecikme faizine baðlanmaktadýr.
Böylece yasayla konulmasý gereken ceza, idarece belirlenmektedir. Nitekim vergi idaresi çýkardýðý
iç genelge ile, vergi ziyaý cezasýnýn hesaplanma biçimi hususunda uygulamaya yön vermek
istemiþ ve vergilerin ödenmesine iliþkin taksit dönemlerini dikkate dahi almayarak, tahakkuk
tarihinden itibaren cezaya iliþkin ihbarnamenin düzenlendiði tarihe kadar geçen süre için, ziya
uðratýlan vergi tutarý üzerinden hesaplanan gecikme faiz tutarýnýn yarýsýnýn dikkate alýnmasý
gerektiðini belirtmiþtir.
 Vergi ziyaý cezasýnda suç ve cezanýn belirliliði ilkesine aykýrýlýðý hususu
Vergi incelemeleri genellikle geçmiþ yýllara yönelik yapýlmaktadýr. Ýnceleme sonucu bulunacak
bir hatanýn cezasý yýllara göre deðiþkenlik gösterecektir. Bu durumda kanunda öngörülen suç
tanýmýna verilecek cezanýn önceden belirliliði ve bilinebilirliði önlenmektedir. Mükellef, kanundaki
vergi ziyaýna yönelik verilecek cezanýn ne boyutta olduðunu ancak bu cezanýn hesaplanmasýndan
sonra öðrenecektir. Zira ceza hesaplanmasýný baz alacak olursak; gecikme faizinin deðiþken
olmasý sebebiyle, birden fazla gecikme faizi oranýyla hesaplanmaya çalýþýlacaktýr. Bu hesaplama
biçimi de, cezalarýn anlaþýlabilirliði ve basit olma niteliðinden uzaktýr39.
Ýncelenen mükellefin sosyal statüsünün, incelemeye muhatap olmasýndan dolayý zarar
göreceðine iliþkin düþünceler de bunda önemli derecede etkendir. Vergi ödemeyi toplumsal
etik bir görev sayan mükelleflerin de, inceleme ile kendilerinden þüphe içinde olunmasýndan
dolayý duyulan rahatsýzlýk söz konusudur olmaktadýr. Gerçekten de, hakkýnda vergi incelemesi
baþlatýlan bir mükellef, kayýtlarý, belgeleri ne kadar doðru, beyanlarý ne kadar gerçek olursa
olsun, bir tedirginlik yaþar. Bu durumda, hem idare ve hem de mükellefler olarak vergi
incelemelerine bakýþ açýsýnýn büyük payý vardýr. Vergi incelemelerinin adeta bir cezalandýrma
aracý olduðu konusunda neredeyse tüm topluma yayýlmýþ bir kanaat bulunmaktadýr. Ancak suç
ve cezanýn belirli olmamasý durumda toplumdaki o yaygýn kanaat devreye girecek ve bu durumda
telafisi imkânsýz sonuçlara yol açýlabilecektir40. Öte yandan vergi ziyaý cezasýnýn ya da tarhiyatýn
hataen hesaplanmasý durumunda kalan mükellefin, bu süreçte yaþadýðý bazý kayýplarýn olduðu
da bir gerçektir. Buna yönelik hata olarak belirtilen tarhiyatýn ya da vergi ziyaý cezasýnýn mükellefin
39
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iþ hayatýndaki misyonunda bazý kayýplara neden olmaktadýr. Uzun tecrübelerin ve iþ hayatýndaki
prestijinin hataen yapýlan bir tarhiyat veya ceza sonucunda kötüleþtiði ve bunun hem maddihem
de manevi zararlara sebep olduðu açýktýr. Buna yönelik olarak yapýlacak bir düzenleme ile de,
bu mükellefin zararlarýný karþýlamak için maddi ve manevi tazminata idarenin hükmedilmesi
gerekmektedir. Toplumdaki saygýnlýðýn ve itibarýn yok olmasýna idarenin sebep olmasý ise kabul
edilmeyen bir durumdur.
 Meslek mensubu kiþilerin tarhiyattan dolayý müteselsil sorumluluðu hususu
Teselsül kurumu vergi hukukunda bulunmakla birlikte, vergi hukukunda müteselsil sorumluluk
kanundan doðmakta olup, kiþilerin ayný yükümlülükten dolayý kendi iradeleri ile müteselsil
borçlu olduklarýný vergi alacaklýsýna taahhüt etmek üzere yaptýklarý veya yapacaklarý sözleþmeler
vergi idaresini baðlamayacaktýr. VUK m.8/III hükmü ile de vergi hukukunda iradi teselsül yolu
kapanmaktadýr41. Örneðin; gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan ithal edilen ham petrolün Türkiye'
deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen mallarýn tesliminde doðacak
özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleþtirenlerle birlikte, ilgili rafineri
þirketi müteselsilen sorumlu olacaktýr42. Buna karþýlýk Danýþtay kararý mevcuttur43.
Tekerrür uygulamasýnda karþýmýza çýkabilecek sorun ikinci cezanýn, kesinleþmesinden sonra
mükellef tarafýndan ödenmesi durumunda o þirketin hesaplarýný tasdik eden Yeminli Mali
Müþavirin (YMM) tekerrürlü cezadan mý müteselsilen sorumlu olacaðý noktasýdýr. Bu konuda
vergi dairesi müdürlerinin bir kýsmý cezalarýn þahsiliði ilkesine göre, tekerrür dolayýsýyla arttýrýlan
kýsýmdan YMM'nin sorumlu olacaðý görüþünü, bir kýsmý da müteselsil sorumluluk müessesinin
özü gereði YMM'nin mükellefe kesilen toplam ceza tutarýndan müteselsilen sorumlu olduðunu,
bu nedenle tekerrür dolayýsýyla arttýrýlan kýsmýn YMM'den de aranacaðý yönünde farklý fikirler
meydana gelmektedir. Bir diðer anlatýmla, uygulamada görüþ birliðinin olmadýðý söylenebilir.
Ancak YMM'lere yaptýrým olarak öngörülen sorumluluðun müteselsil sorumluluk deðil, kusur
sorumluluðu olduðu kabul edildiði takdirde tekerrürlü cezadan YMM'nin sorumluluðun müteselsil
sorumluluk olduðu kabul edilse dahi cezalarýn þahsiliði ilkesinin, bir Anayasal ilke olduðu,
Borçlar Hukukunda düzenlenen müteselsil müessesinin Anayasal ilkenin önüne geçemeyeceði
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savýyla tekerrür artýrýmlarýnýn YMM'nin sorumlu tutulmamasý gerektiði sonuç olarak çýkarýlmýþtýr.
Buna yönelik olarak Maliye Bakanlýðýnýn Genel Teblið ile bu konuya ýþýk tutmasý önemlidir44.
 Tarh zamanaþýmýnýn AYM Kararýyla iptal edilmesi ve yasama tarafýndan
getirilen düzenlemenin hukuka aykýrýlýðý hususu45
Vergi Usul Kanunu'nun tarh zamanaþýmý süresini düzenleyen 114. maddesine göre, "Vergi
alacaðýnýn doðduðu takvim yýlýný takip eden yýlýn baþýndan baþlýyarak beþ yýl içinde tarh ve
mükellefe teblið edilmiyen vergiler zamanaþýmýna uðrar." Bu maddenin ikinci fýkrasýnda yer alan
düzenlemeye göre; "Þu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna
baþvurulmasý, zamanaþýmýný durdurur. Duran zamanaþýmý mezkûr komisyon kararýnýn vergi
dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldýðý yerden iþlemeye devam eder. Ancak
iþlemeyen süre her hâl ve takdirde bir yýldan fazla olamaz."
Mükellef haklarýný önemli ölçüde zedeleyen, takdir komisyonlarýna matrah belirleme konusunda
sýnýrsýz bir süre veren, yetersiz örgütlenme ve iþ yoðunluðu nedeniyle komisyonlarda yýllarca
beklemenin acýsýný da mükelleflere gecikme faizi olarak çektiren ve dolayýsýyla hukuk devleti
anlayýþý ile baðdaþtýrýlmasý mümkün olmayan bu ikinci fýkra düzenlemesi, Diyarbakýr Vergi
Mahkemesi'nin baþvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nin E. 2006/124 K. 2009/146 sayý ve
15.10.2009 günlü kararý ile iptal edilmiþti. Yüksek Mahkeme bu iptal kararýnýn yayýmýndan 6 ay
sonra yürürlüðe girmesini kararlaþtýrmýþ ve bu süre zarfýnda yasama organýnca bir düzenleme
yapýlmayýnca da karar 8 .7. 2010 günü yürürlüðe girmiþ ve dolayýsýyla bu tarih itibariyle söz
konusu ikinci fýkra hukuk âleminden kalkmýþtýr. Burada doðan hukuk boþluðunu gidermek
üzere 6009 sayýlý kanunda konuya iliþkin bazý düzenlemeler yer almýþtýr.
44

45

TÖRALP Funda, "Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür", Vergi Sorunlarý Dergisi, Mart 2009, S. 246, s. 230, 231;
Yeminli Mali Müþavirlik Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konularý, Tasdike Ýliþkin Usul Ve Esaslar Hakkýnda
Yönetmelik
Yeminli Mali Müþavirlerin Sorumluluðu m. 20
Bu Yönetmelik kapsamýna giren tasdik iþlemlerinden imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan dolayýsýyla
tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müþavirler, tasdik kapsamý ile sýnýrlý olmak üzere tasdikin doðruluðundan
sorumludurlar. Tasdik konusu ile ilgili olarak Bakanlýkça tebliðlerle belirlenen hususlarýn; tasdik kapsamý içinde
mutlaka araþtýrýlmasý ve incelenmesi zorunludur.
Yeminli mali müþavirler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzenledikleri konu ve belgelerin gerçeði
yansýtmamasý ve doðru olmamasý halinde, ziyaa uðratýlan vergilerden ve kesilecek cezalardan Vergi Usul
Kanunu ve 3568 sayýlý Kanun hükümleri uyarýnca mükellefle birlikte müþtereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Bu sorumluluðun yerine getirilmesinde Borçlar Kanununun "Tam Teselsül" hükümleri uygulanýr.
Tasdik raporunun düzenlenmesi ve incelemenin yapýlmasý sýrasýnda, baþka bir ildeki bir inceleme ve bilgi
toplama iþinin, o ilde bulunan bir yeminli mali müþavire yaptýrýlmýþ olmasý halinde, bu kýsmi incelemeden
doðan sorumluluk incelemeyi yapan yeminli mali müþavire aittir.
Yeminli mali müþavirler tasdikten doðan sorumluluklarýný yerine getirebilmeleri için doðabilecek zararlarýn
tazmini amacýyla sorumluluk sigortasý yaptýrabilirler.
Tasdik amacýyla yapýlacak inceleme ve denetlemelerde doðacak zararlarýn hukuki sorumluluðu yeminli mali
müþavire aittir
"DOÐRUSÖZ A. Bumin, "Tarh Zamanaþýmýnda Son Durum", Eriþim Adresi:
http://www.r eferansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=142619, Eriþim Tarihi: 21.10.2010

26

6009 sayýlý kanunla (md. 8) VUK'un 114. maddesinin iptal edilen fýkrasý yeniden düzenlenmiþ
ve takdir komisyonunda geçen sürenin zamanaþýmýný durduracaðý yine kabul edilmekle birlikte
Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi doðrultusunda "duran sürenin bir yýlý geçemeyeceði"
hükmü getirilmiþtir. Ancak 6009 sayýlý kanunun bir baþka maddesiyle (md. 16) de VUK'a eklenen
geçici 28. maddeyle, 1.1.2005 tarihinden önceki dönemlere iliþkin olarak bu maddenin yürürlüðe
girdiði tarihten önce takdir komisyonuna sevk edilmiþ dosyalar için takdire dayalý olarak tarh
edilecek vergilerde zamanaþýmý süresinin sonu 31.12.2012 olarak düzenlenmiþtir.
Bu düzenlemelerin her ikisi de anayasaya yine aykýrý olduðu ileri sürülebilir. Zira Anayasa
Mahkemesi kararýnýn gerekçesinde; "zamanaþýmýnýn durmasý yükümlüye vergi tahsilatýnýn geciktiði
süre kadar gecikme zammý ve faizi uygulanacak olmasý da yükümlünün vergi yükünü artýrarak
haksýz sonuçlar doðmasýna neden" olacaktýr. Her þeyden önce Anayasa Mahkemesi'nin yerinde
olan gerekçesi yasamanýn yaptýðý düzenleme ile tam anlamýyla karþýlanmamýþtýr.
Getirilen bu geçici madde ile eski düzenlemenin Anayasa Mahkemesi Kararýný bertaraf ederek
tarh zamanaþýmýnýn 31.12.2012 tarihine kadar varlýðýný sürdürmesinin yolu açýlmakta, 5-7 yýldýr
takdir komisyonundaki dosyalar için, mükellef aleyhine gecikme faizi de iþleyecek þekilde tarhiyat
yolu açýlmaktadýr.
Buna karþýlýk 6009 sayýlý kanunun Anayasa Mahkemesi kararýnýn yürürlüðe girdiði 8 Temmuz
2010 tarihine kadar yürürlüðe girmemesi sebebiyle, yöneltilen eleþtiriden daha kuvvetli bir
Anayasaya aykýrýlýk sebebi ortaya çýkmýþtýr.
Her þeyden önce 8.7.2010'da Anayasa Mahkemesi'nin kararýnýn yürürlüðe girmesi ile 114/2
maddesi hukuken ortadan kalkmýþ, bir baþka deyiþle takdir komisyonunda geçen sürenin
zamanaþýmý süresini uzatacaðýna iliþkin düzenleme varlýðýný yitirmiþ ve dolayýsýyla 1.1.2005
tarihinden önceki dönemler için yine bu tarihten önce takdir komisyonuna sevk edilmiþ dosyalar
açýsýndan tarh zamanaþýmý süresi dolmuþtur. Yani, bu dosyalar için 8.7.2010'dan sonra zamanaþýmý
sebebiyle tarhiyat yapýlamayacaktýr. Ancak 6009 sayýlý kanunun VUK'a eklediði geçici 28. madde
ile dolmuþ zamanaþýmýný tekrar canlandýrmaktadýr. Zamanaþýmýna uðramýþ tarhiyatlarda kiþiler
için zamanaþýmý def' inde bulunma ve mahkemeler için zamanaþýmýný re' sen nazara alma haklarý
yok edilerek dolmuþ ve kiþiler için kazanýlmýþ hak oluþturan zamanaþýmý süresi yok edilmiþtir.
Bu nedenle geçici 28. madde düzenlemesi, kazanýlmýþ haklarý yok ederek geçmiþe yönelik
düzenleme getirmesi sebebiyle hukuki güvenlik ilkesini ihlal ettiðinden, hukuk devleti ilkesini
öngören Anayasanýn 2. maddesine açýkça aykýrýlýk teþkil etmektedir.
1.1.2005 tarihinden önceki dönemler için yine bu tarihten önce takdir komisyonuna sevk
edilerek alýnan takdir komisyonu kararlarýna dayanýlarak yapýlan vergi ve ceza tarhiyatlarý aleyhine
açýlacak davalarda önerilen ise, geçici 28. maddenin Anayasaya aykýrýlýðý da ileri sürülerek
zamanaþýmý sebebiyle iptalinin talep edilmesidir. Zira bu düzenlemenin de Anayasaya aykýrýlýðý
gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal kararý vermesi gerekmektedir.

27

 Vergi ceza uygulamasýnda tekerrür hususu
VUK 339. maddesi uyarýnca, vergi ziyaýna sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayý
ceza kesilen veya cezasý kesinleþenlere, cezanýn kesinleþtiði tarihi takip eden yýlýn baþýndan
baþlamak üzere vergi zýyaýnda beþ, usulsüzlükte iki yýl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda,
vergi ziyaý cezasý yüzde elli, usulsüzlük cezasý yüzde yirmi beþ oranýnda arttýrýlmasý öngörülmektedir.
Bu sistematiðin tekerrür müessesinin ruhuna ve vergilemede adalet ilkesine aykýrý olarak
uygulamada çeþitli sorunlara neden olmaktadýr. Bununla görüleceði üzere, tekerrür hükümlerinin
uygulanmasý bakýmýndan birinci cezadan sonra kesilen cezaya neden olan fiilin hangi tarihte
meydana geldiði deðil; yalnýzca cezanýn kesim tarihi dikkate alýnmaktadýr. Bu hususun da
uygulamada çeliþkilere neden olduðu açýkça görülmektedir46. Bu durum Danýþtay kararlarýna
da yansýmýþtýr47. Zira kanun hükmünde yer alan ve teorik herhangi bir temele dayanmayan "takip
eden yýlýn baþýndan baþlamak üzere" þeklindeki düzenleme doðrultusunda kesinleþme ile izleyen
yýlbaþý arasýnda iþlenen suçlar için tekerrür hükümlerinin uygulanamayacaðý öne sürülebilir ve
yasa hükmünün de "cezanýn kesinleþmesinden baþlamak üzere" þeklinde deðiþtirilmesi savunulabilir48.
Bu sorunlara iliþkin çözüm önerileri arasýnda adý geçen maddede þu deðiþiklik yapýlmasý
uygun olacaktýr;
"Vergi zýyaýna sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayý ceza kesilen ve cezasý
kesinleþenlere, cezanýn kesinleþmesinden baþlamak üzere, vergi ziyaýnda beþ, usulsüzlükte iki
yýl içinde iþlenen fiiller dolayýsýyla tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaý cezasý yüzde
elli, usulsüzlük cezasý da yüzde yirmi beþ oranýndan artýrýlmak suretiyle uygulanýr.
Sonraki fiiller için tekerrür dolayýsýyla cezaya eklenmesi gereken miktar, hiçbir durumda
önceki fiiller için kesilmiþ olan cezalarýn en aðýrýndan fazla olamaz"49. Cezanýn kesinleþme tarihi
ile izleyen yýlýn baþýna kadar geçen süre için tekerrür hükümlerinin uygulanmasý eþitsizliðe ve
adaletsizliðe yol açacak ve bu "takip eden yýlýn baþýndan baþlamak üzere" ibaresi yoruma açýk
47
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PALA Orhan, "Vergi Usul Kanunu' nda Yer Alan Tekerrür Müessesesinin Uygulamada Yarattýðý Sorunlar ve
Çözüm Önerileri", Vergi Dünyasý Dergisi, Ocak 2010, S. 341, s. 133-138
TÖRALP, s. 230
PALA, s. 140; bu düzenleme aþaðýdaki maddenin bazý sorunlara yol açmasý nedeniyle tasarlanmýþtýr;
VUK m. 339
Tekerrür:
Vergi ziyaýna sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayý ceza kesilen ve cezasý kesinleþenlere, cezanýn
kesinleþtiði tarihi takip eden yýlýn baþýndan baþlamak üzere vergi ziyaýnda beþ, usulsüzlükte iki yýl içinde tekrar
ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaý cezasý yüzde elli, usulsüzlük cezasý yüzde yirmi beþ oranýnda artýrýlmak
suretiyle uygulanýr.

28

olup bu uygulamanýn deðiþtirilmesi uygun olacaktýr50. Aksi halde bu hüküm gereðince, mükellefin
daha önceki hesap dönemlerinin daha sonraki tarihte incelenmesi neticesinde, tekerrür hükümleri
uygulanmak durumunda kalmaktadýr. Oysaki bu durumun, tekerrürün tekrar suç iþlenmesini
önleme amacýna hizmet etmediði de son derece açýktýr. Zira tekerrür dolayýsýyla cezada artýrým
yapmanýn mantýðý, bir defa cezalandýrýlmasýna raðmen, ýslah olmayýp ayný suçlarý iþlemekte ýsrar
edenlerin, daha aðýr bir þekilde cezalandýrýlmasý olduðuna göre, tekerrürün uygulamasýnda ikinci
kez cezanýn kesildiði tarih deðil, suçun unsuru olan fiilin ikinci kez iþlendiði tarihin esas alýnmasý
doðru olacaktýr51.
Sonuç olarak, madde metninin belirtilen ölçüler ve deðiþimler esas alýnmak suretiyle gözden
geçirilerek, kanun koyucunun amacýna uygun ve uygulamada karþýlaþýlan tartýþmalý hususlarý
sona erdirecek düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi mükellef ve sorumlularýn yararýna
olacaktýr52.
 Vergi tarhiyatýnda ödeme emrine karþý dava açýlmasý ve haksýz çýkma tazminatý
hususu
Vergi tarh edildikten sonra ödeme aþamasýna gelir ve ödeme emrine karþý dava açýldýktan
sonra da davanýn kaybedilmesi durumunda en aðýr yaptýrým olan % 10 haksýz çýkma zammý
uygulanmaktadýr. 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun'un 58. maddesi53
uyarýnca gecikme zammý uygulanan kamu alacaklarýnda gecikme zammý davanýn yürümesi
esnasýnda da kesintiye uðratýlmamakta ve çalýþmaya devam etmektedir. Buna ilave olarak davanýn
50
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TOPALOÐLU Fatih, "Vergi Usul Kanunu' nda Yer Alan Tekerrür Müessesesinin Uygulanmasý ve Tartýþmalý
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6183 Sayýlý Kanun m. 58
Ödeme emrine itiraz
Kendisine ödeme emri tebliði olunan þahýs, böyle bir borcu olmadýðý veya kýsmen ödediði veya zamanaþýmýna
uðradýðý hakkýnda teblið tarihinden itibaren 7 gün alacaklý tahsil dairesine ait itiraz iþlerine bakan vergi itiraz
komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. Ýtirazýn þekli incelemesi ve itiraz incelemelerin iadesi hususlarýnda
Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.
Borcun bir kýsmýna itiraz eden borçlunun o kýsmýna cihet ve miktarýný açýkça göstermesi lazýmdýr, aksi halde
itiraz kabul edilmemiþ sayýlýr.
Ýtiraz komisyonlarý bu itirazlarý en geç 7 gün içinde karara baðlamak mecburiyetindedir.
Ýtirazýn tamamen veya kýsmen haksýz çýkan borçludan, hakkýndaki itirazýn reddolunduðu miktardaki amme
alacaðý % 10 zamla tahsil edilir.
Ýtiraz komisyonun bu konudaki kararlarý kesindir.
Borcun tamamýna bu madde gereðince vaký itirazlarýn tamamen veya kýsmen reddi halinde, borçlu ret kararýnýn
kendisine tebliðinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.
Borcun bir kýsmýna karþý bu madde gereðince vaký itirazlar mal bildiriminde bulunma müddetini uzatamaz.;
ilgili Danýþtay kararýnda da: "Kamu alacaðýnýn kesinleþmesinden bahisle düzenlenen ödeme emrine karþý açýlan
davada, ticari faaliyetin bulunmadýðý yolunda ileri sürülen iddianýn 'böyle bir borcun bulunmadýðý' kapsamýnda
deðerlendirilerek ödeme emrinin iptalinde hukuka aykýrýlýk bulunmadýðý", DVDDK, E: 2005/1, K: 2005/106,
T: 22.04.2005 tarihli kararý (Danýþtay Dergisi, 2005, S. 110, s. 84, 85)

29

kaybedilmesi durumunda dava konusu yapýlan toplam tutar üzerinden ayrýca % 10 haksýz çýkma
zammý hesaplanmaktadýr. Amme borçlusunun kýsmen haklý kýsmen haksýz çýkmasý durumunda
ise haksýz çýktýðý toplam tutar üzerinden % 10 haksýz çýkma zammý hesaplanmaktadýr54. Kuþkusuz
ki bu durum adalet ve hak aramadaki özgür duygularýn zedelenmesine neden olmaktadýr. Bana
göre, buna yönelik olarak davanýn açýlmasýndaki mükellefin durumu ile davanýn kaybedilmesi
sonrasýndaki mükellefin durumunun eþitlenmesi bir diðer anlatýmla faiz ve gecikme tutarlarýnýn
düzenleme ile kaldýrýlmasý gerekmektedir. Düzenlemelerin de vergi ilkelerine zarar vermeyecek
þekilde yapýlmasý gerekmektedir.
 Tarhiyata yönelik uzlaþmanýn vergi ilkelerine aykýrýlýðý hususu55
Vergilemede verimlilik (yeterlilik) ilkesi gereði kanun koyucu tarafýndan tercih edilen uzlaþma
müessesesi çeþitli sýfatlarla birçok geliþmiþ ülke tarafýndan vergi sisteminde uygulanmaktadýr.
Türkiye' de de sýklýkla baþvurulan bu yöntem ihtilaf konusu birçok dosyanýn yargýya intikal
ettirilmeden çözümlenmesini saðlamaktadýr. Ancak bu müessesenin vergilemede anayasal eþitlik
ilkesini zedelediði görülmektedir. Vergileme ilkelerinin gerek mevzuat ve gerekse uygulama
açýsýndan baþarýlý bir þekilde yürütülmesi bakýmýndan geliþtirildiði göz önüne alýnacak olursa,
bu uygulamanýn gerçekleþmesi durumunda kanun önünde her bakýmdan ayný durumda olan
iki mükelleften biri uzlaþma yoluna gidip diðerinden daha az vergi ödeyebilmektedir. Bu da
denetim esasýnda tarhiyatýn adaletsizliði sonucunu doðurabilmektedir. Daha da ileri olmak üzere,
ayný durumda olan iki mükelleften her birinin uzlaþma yolunu seçmesi dahi ayný sonuçlarý
meydana getirmemektedir. Bu durumun yarattýðý sorunlar ise, mali güce göre vergilendirme
ilkesi ile bu ilkenin sonucu ile ortaya çýkan ve ayný durumda olanlarýn ayný þekilde vergilendirilmemesi
ile adlandýrýlan yatay eþitlik ile baðdaþmamaktadýr.
Uzlaþma ile ilgili diðer husus ise, verginin yasallýðý ilkesine aykýrýlýðý yönündedir. Vergiyi
doðuran olay ile ortaya çýkan tarh iþlemi ile belirlenen vergi borcunun bir kýsmýndan vergi
idaresinin feragatinin, bu ödev iliþkisi neticesinde kamusal niteliðe ve verginin yasallýðý ilkesine
aykýrýlýðý ileri sürülmektedir. Ancak farklý açýdan bakýlacak olursa, uzlaþma kurumu ile verginin
yasallýðý ilkesi varoluþ nedeni ile birbiriyle çatýþmaktadýr. Esasýnda idarenin takdir yetkisi Vergi
Hukukunda bulunmamaktadýr. Bunun yanýnda vergi idaresi, devletin en þeffaf ve en kesin
kurallara baðlý olarak hareket etmesi gereken kurumlardan birisi olmak zorundadýr. Burada söz
konusu olan, devletin egemenlik hakkýna dayanarak mükelleflerin mali durumlarýna müdahale
edilmesi, baþka ifadeyle karþýlýksýz olarak verginin alýnmasýdýr. Vergi alaný kural olarak da takdir
yetkisine olanak tanýnmayan bir alandýr. Takdir yetkisinin olduðu her yerde bir miktar sübjektiflik
olgusu mevcuttur. Vergilendirme ise, verginin yasallýðý gereði tamamen genel, soyut ve objektif
54
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SAKAL Mustafa, "Vergi Ýcra Hukukunda Ödeme Emrine Karþý Dava Açýlmasý ve Yürütmenin Durdurulmasý
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kurallara dayanmalý, herkes için ayný þekilde uygulanmalýdýr. Oysa uzlaþma kurumunun
uygulanýþýnda belirtildiði üzere bu objektiflikten uzaklaþtýðý uygulamada görülmektedir. Bu
vatandaþlarýn hukuk devletine olan inançlarýný büyük ölçüde zedelemektedir. Zira vergisel
yükümlülüklerini yerine getirenlerle getirmeyenler arasýnda eþitsizliðin varlýðý ortaya çýkmaktadýr.
Eþitsizliðe yol açmamasý için takdir yetkisinin kaldýrýlmasý ve saðlýklý ilerlemeyi saðlamasý
gerekmektedir. Ayrýca uzlaþma komisyonlarýnýn üyelerinin yargýç dokunulmazlýðý gibi bir hukuki
statüye sahip olmadýklarý için etkiye ve talimata açýk durumda bulunmalarý belirtilen eleþtiri ve
kuþkularýn yoðunlaþmasýna neden olabilmektedir.
Tüm bu nedenlerin varlýðý ve ilgili görüþlere raðmen kanun koyucu VUK' taki uzlaþmaya
iliþkin hükümleri deðiþtirmemiþtir. Zira bu durumun Anayasa' ya aykýrýlýðý iddiasýný taþýyanlarýn
iptal davasýný açabilecekleri belirtilebilir.
 Rapor Deðerlendirme Komisyonu'nun kurulmasý ve bunun tarhiyat
zamanaþýmýna etkisinin deðerlendirilmesi hususu56
Vergi Ýnceleme raporlarýnýn bir denetim süzgecinden geçmesi için kurallar getirilmesi
gerekmekteydi. Maliye müfettiþleri, hesap uzmanlarý ile gelirler kontrolörleri ve bunlarýn yardýmcý
veya stajyerleri tarafýndan hazýrlanan raporlar, vergi dairesine gönderilmeden önce bu inceleme
elemanlarýnýn kendi grup veya kurullarýnda en az 10 yýllýk 3 inceleme elemanýndan oluþan Rapor
Deðerlendirme Komisyonu' tarafýndan kararname, tüzük, yönetmelik, genel teblið, sirküler ve
özelgelere uygunluk açýsýndan deðerlendirilecektir. Bu komisyon ile inceleme elemaný arasýnda
bir görüþ ayrýlýðý oluþursa, konu Ankara'da oluþacak 9 kiþilik Merkezi Rapor Deðerlendirme
Komisyonu' tarafýndan incelenecektir. Diðer inceleme elemanlarýnýn, yani vergi denetmelerinin
ve vergi dairesi müdürlerinin hazýrladýðý raporlar da Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý' nca merkez ve taþra
teþkilatýnda oluþturulacak rapor deðerlendirme komisyonlarý' tarafýndan deðerlendirilecektir.
Bu komisyonlarýn kararlarý kesin olacak ve inceleme elemanýný baðlayacaktýr. Bu komisyon
ayrýca belirlenecek belli tutarý aþan raporlarý da doðrudan ve kendiliðinden inceleme yetkisine
haiz olacaktýr.
Rapor Deðerlendirme Komisyonlarýnýn kurulmasý son derece yerinde olmakla birlikte, bu
komisyonlarda geçen sürelerin inceleme süresine dahil olup olmadýðý açýk deðildir. Eðer ileride
bu komisyonlarýn çalýþma hýzý, iþ yoðunluðu dolayýsýyla takdir komisyonlarýnýn durumuna
benzemesi halinde, bunun cezasýný yine mükellefler gecikme faizi olarak ödemek zorunda
kalacaktýr. Üstelik bu komisyonlarda geçecek süre, özelikle zamanaþýmý süresinin son günlerinde
yazýlmýþ raporlar için sýkýntý yaratabilecektir. Hele ki raporun, deðerlendirme komisyonu 'merkezi
komisyon' özelge komisyonu üçlemesini geçmesi gereken hallerde, bu durum daha da içinden
çýkýlmaz hal yaratacaktýr.
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Ýnceleme elemanlarýnýn raporlarýný vergi dairesine tevdilerinden önce okuma komisyonundan
geçireceðinden, bu komisyonlarda geçen sürenin inceleme süresinden sayýlmasý gerekmektedir.
Bir baþka anlatýmla, bu komisyonlarda geçen sürenin zamanaþýmýný durdurucu veya kesici
herhangi bir iþlevi olmayacaktýr. Ancak yasada tam ve/veya kýsmi inceleme için tanýnan sürelerin,
bu komisyonlarda geçecek süreleri de içerip içermediði, belirlenmemiþtir. Bu belirleme doðal
olarak içtihatlarla gerçekleþecektir.
Öte yandan bir önemli eksiklik de bu komisyonlarýn görüþ ve/veya raporlarýnýn, inceleme
raporu ile birlikte mükellefe tebliðinin yasada öngörülmemiþ olmasýdýr. Ancak yargý bunu mutlaka
deðerlendirecektir. Çünkü deðerlendirme komisyonu raporlarýnýn ve kararlarýnýn mükelleflere
tebliði yapýlmaksýzýn gerçekleþtirilen vergi ve ceza tarhiyatlarýna karþý açýlacak bütün açýlan
davalarda, tarhiyatýn yapýlamayacaðý, çünkü dayanaðý raporun Rapor Deðerlendirme
Komisyonundan' geçirilmediði, raporun bu komisyonlardan geçmesinin tarhiyatýn dayanaðý
raporun hukuki geçerlilik koþullarýndan biri olduðu mutlaka ileri sürülecek ve mahkeme de bu
hususu araþtýracaktýr. Bu konuda mahkemeye bazý araþtýrma yükümlülükleri getirmesinin yaný
sýra hususun, anýlan komisyonlarýn raporlarýnýn da gerekçeli olmasýný zorunlu kýlmaktadýr.
 Vergi Barýþý Kanunu'nýn Ýdareye Verdiði Takdir Yetkisinin Mükellef Açýsýndan
Vergi Ýlkelerine Aykýrýlýðý Hususu
5811 sayýlý Vergi Barýþý Kanunu yürürlüðe girdiði zaman içermiþ olduðu kurallarýn inceleme
altýnda olan mükelleflere uygulanmamasý çeliþkilere ve adaletsizliðe neden olmaktadýr. Zira
devam eden birçok vergi incelemesini kapsam dýþý býrakýp, yapýlacak incelemeleri yararlandýrma
çeliþkisi ayný zamanda eþitlik ve verginin genelliði ilkelerine de aykýrýlýk teþkil etmektedir.
Ýncelemenin yapýlabilirliði açýsýndan ise, yasa kurallarý içerisinde hem yasadaki koþullarla bu
yasadan yararlananlara inceleme yapýlmayacaðý ilke olarak ortaya konulurken, diðer yandan da
inceleme yapýlmasý halinde çýkan matrah farkýnýn bu yasaya göre beyan edilen deðerlerle
karþýlanabileceði ifade edilmektedir57.
Yasadan yararlananlara incelemenin yapýlýp yapýlmayacaðý hususunda çeliþkilerin yer aldýðý
daha önce belirtilmiþti. 5811 Sayýlý Yasa' nýn ilgili fýkralarý kapsamýnda bildirilen veya beyan
edilen varlýklar nedeniyle 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere iliþkin ilke olarak hiçbir surette
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatý yapýlamayacaktýr. Bir diðer anlatýmla yasa, ilgililere vergi
incelemesi ve vergi tarhiyatý yapýlmayacaðý ilkesini getirmektedir. Diðer nedenlerle yasanýn
yürürlüðe giriþ tarihinden sonra baþlayan ve 01.01.2008 tarihinden önceki dönemlere iliþkin vergi
incelemeleri olabileceðinden bahsederek bunun sonucu gelir, kurumlar ve katma deðer vergisi
yönünden tespit edilen matrah farkýndan, bu yasa kapsamýnda beyan edilen tutarlar mahsup
edilerek tarhiyat yapýlacaktýr denmektedir. Bu durumda, yasa ile vergi idaresine dilediði mükellefe
diðer nedenlerle inceleme yapma, dilediðine de inceleme yapmama gibi bir takdir yetkisi tanýnmýþ
57

GÜNEÞ Gülsen, "Vergisel ve Anayasal Yönden Varlýk Barýþý", Mualla Öncel' e Armaðan, Ankara 2010 s. 547,
548
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olup, sübjektif bir uygulamanýn yapýlmasýna izin vermektedir. Bu durum verginin genelliði,
eþitliði ve adaletliði ilkelerinin ihlaline neden olabilecektir. Yapýlan bu düzenlemenin verginin
ilkelerine aykýrýlýk teþkil etmeden düzeltilmesi gerekmektedir58. Bu yüzden asýl yük daima idare
üzerindedir. Makul vergi oranlarý ve sonrasýnda denetim ama her halükarda mükellef haklarý
ve hukuk. Bunlar da, eðer gerçekten uygulanabilirse, güven, adalet, eþitlik gibi kavramlarý
beraberinde getirebilecektir. Bu bir tercih meselesidir. Vergi konusu rengârenk de olabilir, siyah
beyaz da. Ancak siyah rengin aðýrlýkta olmamasý gerekir59. Zira genel bir önerme olarak, vergi
denetiminde rastgele, özensiz, haksýzca ve hedef gösterici vergi denetimlerinden uzak kalýnmasýnda,
nüfusun tamamýný kapsayan beyanname verme yolu benimsenmediði sürece uygulanmasý ile
sorunlarýn biteceði öngörülen veri havuzu sisteminin kullanýlmasý durumu hukuken ve ekonomik
olarak çok dikkate ihtiyaç duymaktadýr60. Benim düþünceme göre, bu sistem ile birçok sorun
çözüme kavuþacaktýr.
 Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunlarý uyarýnca iadesi
gereken vergilere faiz iþlenmeden verilmesi hususu61
VUKun 112. maddesinde vergi mükellefleri için bazý yükümlülükler dolayýsýyla vergi idaresi
lehine bazý düzenlemeler getirilmiþtir. Buna göre yasanýn ilk iki fýkrasýnda özel

58
59
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61

GÜNEÞ (Gülsen), s. 548
ÜZELTÜRK Hakan, "Verginin Rengi", Eriþim Adresi:
http://www.bumindogrusoz.com/artikel.php?artikel_id=281, Eriþim Tarihi: 21.10.2010
EROL Ahmet, "Vergi Denetiminde Hukuki Özen", Yaklaþým Dergisi, Þubat 2009, S. 194, s. 40;
Veri havuzu sistemi
Maliye bürokratlarýnýn üzerinde çalýþtýðý havuz sistemi modeli ile Gelir Ýdaresi yeniden yapýlandýrýlacak. Ýdarenin
bünyesinde bulunan daire baþkanlarý, vergi dairesi baþkanlarý ve Gelir Ýdaresi baþkan yardýmcýlarý havuza
alýnacak. Havuza alýnan üst düzey bürokratlar yeniden atanacak. Düzenleme kapsamýnda idarede görev
yapan daire baþkanlarýnýn bazýlarý vergi dairesi baþkanlýðý veya baþkan yardýmcýlýðý gibi bir göreve atanabileceði
gibi atamalarda daha önceki görevlerinin yaný sýra yeni birimlere de kaydýrma yapýlabilecek. 29 ildeki vergi
dairesi baþkanlarýndan biri farklý þehre atanabileceði gibi merkeze de çekilebilecek. Torba yasaya Plan Bütçe
Komisyonu' nda eklenmesi planlanan madde üzerinde çalýþmalar sürmektedir. Maliyede en çok tartýþmanýn,
Gelir Ýdaresi baþkan yardýmcýlýklarýnda ve üç büyük ilin vergi dairesi baþkanlarýnda yaþanmasý bekleniyor.
Halen idarede bir baþkan yardýmcýlýðý görevi boþ bulunuyor. Öte yandan, bu sistem ile sürekli eleþtirilen vergi
inceleme ve denetimleri belirli bir standarda kavuþuyor. Ýnceleme ve denetim standardýyla sadece vergi
incelemelerine iliþkin ilke ve kurallar deðil, inceleme öncesi ve rapor yazýmýna dönük standartlar da ortaya
konulacak.( Eriþim Adresi: http://www.memurrehberi.com/21213/havuz-sistemi-geliyor-vergi-dairesi-baskanlarikoltugunu-kaybedebilir/, Eriþim Tarihi: 30.03.2011)
Aydýn Bölge Ýdare Mahkemesi, E: 2008/486, K: 2008/1132, T: 27.11.2008 tarihli kararý ile Anayasa Mahkemesi'
ne VUK m. 112 hükmünün Anayasa' ya aykýrýlýðý ile açýlan davanýn savunmasýndan ve bu konuya iliþkin
verdiði kararýndan alýnmýþtýr; BAYAR Ýbrahim Nihat, "Vergi Hukukunda Mükellef Aleyhine Uygulanan Gecikme
Faizinin deðerlendirilmesi", SÜHFD, Konya 2003, c. 11, S. 3-4, s. 309-317; ATAR Yavuz, Türk Anayasa Hukuku,
Konya 2007, s. 293-331
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ödeme zamanlarý düzenlenip, 3. fýkrada62 yasal vadelerinde tahsilat yapýlan vergilerde 6183 Sayýlý
Yasada tespit edilen oranda gecikme faizi alýnacaðý 4. fýkrada63 fazla veya yersiz olarak tahsil
edilen ve vergi kanunlarý gereði iadesi gereken vergilere, mükellefin belge ve bilgi temininden
sonraki üç ay içinde iade yapýlmamasý halinde üç aylýk sürenin sonundan itibaren 6183 Sayýlý
Yasa uyarýnca belirlenen tecil faizi oranýnda faiz ödeneceði, 5. fýkrada ise64; ihtirazi kayýtla beyan
edilip ödendikten sonra yargý kararýyla iade edilip yine yargý kararý uyarýnca tahsili gereken
vergilere iade tarihinden itibaren 6183 Sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun
Yasaya göre belirlenen tecil faizi oranýnda gecikme faizi ödeneceði düzenlenmiþ bulunmaktadýr.
Ancak unutulmamalýdýr ki gecikme faizinin hukuki niteliði saptanýrken yapýlmasý gereken;
amaçsal yorumdur. Konuya bu açýdan bakýldýðýnda gecikme faizinin bir ceza olmadýðý görülmektedir.
VUK m. 112'nin gerekçesinden de anlaþýlacaðý üzere gecikme faizinin temel amacý kamu alacaðýný
enflasyona karþý korumaktýr. Yasanýn gerekçesinde, gecikme faizinin ikinci amacý olarak, devlet
parasýnýn haksýz þekilde elde tutulmasý sebebiyle menfaat elde edilmesinin önlenmesi olarak
saptanmýþtýr. Dolayýsýyla gecikme faizini özel hukuktaki temerrüt faizi veya cezai þart ile
karþýlaþtýrmak yanlýþ olacaktýr. Olayýmýzdaki durumda olmasý ve gecikme faizini öngörmesi
hukuken geçerli kabul edilmeyecektir. Bu konuya anayasal baðlamda bakacak olrsak, vergi
idaresini enflasyona karþý koruyan yasa koyucu, mükellefi korumamaktadýr. Bu konuya iliþkin
62

63

64

VUK m. 112/3
Vergi mahkemesinde dava açma dolayýsýyla 2577 sayýlý Ýdari Yargýlama Usulü Kanununun 27' nci maddesinin
3 numaralý fýkrasý gereðince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiþ olanlar, vergi mahkemesi
kararýna göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliði tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Ayrýca
ikmalen, re' sen veya idarece yapýlan tarhiyatlarda:
a) Dava konusu yapýlmaksýzýn kesinleþen vergilere, kendi vergi kanunlarýnda belirtilen ve tarhiyatýn ilgili
bulunduðu döneme iliþkin normal vade tarihinden itibaren, son yapýlan tarhiyatýn tahakkuk tarihine kadar;
b) Dava konusu yapýlan vergilerin ödeme yapýlmamýþ kýsmýna, kendi vergi kanunlarýnda belirtilen ve tarhiyatýn
ilgili bulunduðu döneme iliþkin normal vade tarihinden itibaren, yargý organý kararýnýn teblið tarihine kadar;
Geçen süreler için 6183 sayýlý Kanuna göre tespit edilen gecikme zammý oranýnda gecikme faizi uygulanýr.
Gecikme faizi de ayný süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmasýnda ay kesirleri nazara alýnmaz.
Uzlaþýlan vergilerde gecikme faizi; uzlaþýlan vergi miktarýna, (a) fýkrasýnda belirtilen tarihten itibaren uzlaþma
tutanaðýnýn imzalandýðý tarihe kadar geçen süre için uygulanýr.
Dava açýlmasý nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafýndan istenildiði takdirde davanýn
devamý sýrasýnda da kýsmen veya tamamen ödenebilir.
VUK m. 112/4
(Ek : 22/7/1998 - 4369/2 md.) Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunlarý uyarýnca iadesi gereken
vergilerin, ilgili mevzuatý gereðince mükellef tarafýndan tamamlanmasý gereken bilgi ve belgelerin tamamlandýðý
tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylýk sürenin sonundan itibaren
düzeltme fiþinin mükellefe teblið edildiði tarihe kadar geçen süre için ayný dönemde 6183 sayýlý Kanuna göre
belirlenen tecil faizi oranýnda hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi
ile birlikte mükellefe ödenir.
VUK m. 112/5
(Ek: 28/12/2001-4731/4 md.) Ýhtirazi kayýtla beyan edilip ödendikten sonra yargý kararýna göre iade edilip yine
yargý kararý uyarýnca tahsili gereken vergilere, iade tarihinden yargý kararýnýn vergi dairesine tebliði tarihine
kadar geçen süre için bu maddede yer alan esaslar dahilinde 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü
Hakkýnda Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranýnda gecikme faizi hesaplanýr.
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olarak Anayasa Mahkemesi VUK m. 112 çerçevesinde verdiði bir kararýnda herhangi bir hukuka
aykýrýlýk saptamamýþtýr65.
Bana göre, enflasyonist bir ortamda, uzun yargý sürecinin yarattýðý maddi ve ayný zamanda
manevi kaybýn telafisinde Anayasa'ya aykýrýlýk olabilecektir. Ancak, bu amaçla getirilen bir
gecikme faizinin amacýnýn gerçekten enflasyonun etkisini bertaraf etmek ise, aykýrýlýðýn bir ölçüde
önüne geçilebilecektir. Bu amaç dýþýnda gecikme faizi kullanýlarak, bir mükellefiyet tesisi (ki
somut olayýn vahameti bu duruma örnektir) Anayasa'ya aykýrýlýk oluþturabilecektir.
Bu hükümlerin birlikte deðerlendirilmesinden, idarelerin vergi alacaklarýnýn geciken kýsmý
için vade tarihinden itibaren gecikme faizi (veya zammý) oranýnda faiz uygulanýrken, vatandaþtan
haksýz tahsil edilen vergilerin vergi kanunlarý uyarýnca iadesinde ise "mükellefin belge ve bilgi
temininden sonraki 3 ay içinde iade edilmemesi halinde 3 aydan sonraki süre için tecil faizi
oranýnda faiz öngörmektedir." Bir nevi burada devlet alacaðýnda hemen vade tarihiyle faiz
baþlatýrken devletin borcu söz konusu olunca mükellefin belge, bilgi temininden sonraki 3. ay
sonrasýna faiz iþletilmektedir. Ayrýca devlet alacaðýnda gecikme zammý oranýnda faiz alýnmakta
iken devlet borcuna tecil faizi oranýnda faiz verilmektedir66.
112. maddenin en önemli olan ve bu ihtilafýn konusu olan handikapý ise; mahkeme kararýyla
hukuka aykýrýlýðý sabit hale gelen ancak vatandaþýn iyiniyetle ödediði verginin iadesi söz konusu
olunca bunun için faiz öngörülmemesidir. Oysa mahkeme kararýyla hukuka aykýrýlýðý ortaya
konulan ve tahsil edilen vergi de; haksýz tahsil edilen vergi olup, aylar veya yýllar sonra iadesi
sýrasýnda enflasyonist ortamda faiz uygulanmamasý mükellef yönünden ekonomik eksilme, idare
yönünden ise, sebepsiz zenginleþme sonucunu doðurmaktadýr. Yasa koyucunun devlet alacaðýnýn
her tür geç tahsilinde, (yargý kararý sebebiyle geç tahsil edilse bil), vade gününden itibaren faiz
iþletirken, yargý kararý gereði iade etmek zorunda olduðu vergilere faiz öngörülmemesi, hukuk
devleti ilkesiyle baðdaþmamaktadýr.
Her ne kadar mahkeme kararýyla hukuka aykýrýlýðý ortaya konulan vergilerin, iadesinin zaten
zorunlu olduðu, iade sýrasýnda ekonomik kaybý karþýlamak için genel hükümlere göre "hizmet
kusurundan dolayý" faiz için ayrýca hüküm kurulabileceði, düþünülse de; öncelikle faiz talepleri,
yargý yerlerince hemen 112. maddenin 4. fýkrasýyla irtibatlandýrýlmakta ve yasada bu yönde
düzenleme olmadýðý için talep de reddedilmektedir. Ýdarece, yasa gereði yapýlan iadelerde ise,
3 aydan sonrasý için faiz uygulanarak devlet alacaðý ile borcuna farklý muamele yapýlmaktadýr.
65
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Anayasa Mahkemesi, E. 1988/16, K. 1988/26, 27. 9. 1988 tarihli kararý (BAYAR, s. 312)
19.11.2010 Tarihinden Ýtibaren Gecikme Zammý Oranlarý : (Aylýk) % 1, 40 (2010/965 Sayýlý BKK), (Yýllýk):
% 16, 80 21.10.2010 Tarihinden Ýtibaren Tecil Faizi Oranlarý : (Aylýk) %1 (Seri: C Sýra No: 2 Tahsilat GT),
(Yýllýk): % 12
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Ýadesi gereken vergilerde faiz ödemesinin hiç düzenlenmemesi sebebiyle 112. maddenin 4.
fýkrasýnda Anayasanýn 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine uyarlýk bulunmamaktadýr67.
Ayrýca, 112. maddenin 4. fýkrasýnda gerek, yasa gereði yapýlan vergi iadelerine, mükelleflerin
bilgi belge temininden sonraki 3. aydan sonrasý için faiz uygulamasý gerekse yargý kararý uyarýnca
iade edilen vergiler için hiç faiz öngörülmemesinde, ayný durumdaki devlet alacaklarýna vade
tarihinden geçerli faiz uygulamasý öngörüldüðünden Anayasanýn10. maddesinde düzenlenen,
kanun önünde eþitlik ilkesine uyarlýk bulunmamaktadýr68.
Bunlarýn dýþýnda, gerek kiþi gerek devlet yönünden, alacaðýnýn zamanýnda ödenmemesi
halinde, ekonomik varlýkta enflasyon sebebiyle azalma olmakta, bir nevi mülkiyet hakký zarara
uðramakta ve bu zarar faizle telafi edilmektedir. Hal böyle olunca da; mükellefe aylar yýllar sonra
iade edilen vergiye faiz iþletilmemesi veya vade tarihinden sonraki dönemlerde iþletilmesi kiþi
aleyhine mülkiyet hakkýnýn ihlali sonucunu doðurmaktadýr. Bu sebeple de, 112. maddenin 4.
fýkrasýnda; yasalar gereði vergilere, mükellefin belge, bilgi sunmasýndan sonraki 3. ay sonrasýndan
itibaren faiz iþletilmesi ve de yargý kararý gereði iade edilen vergilere faiz iþletilmemesinin hiç
düzenlenmemesinde Anayasanýn 35. maddesine aykýrýlýk teþkil etmektedir69.
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AY m. 2
Cumhuriyetin nitelikleri
Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanýþma ve adalet içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk
milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
AY m. 10
Kanun önünde eþitlik
Herkes, dil, ýrk, renk, cinsiyet, siyasî düþünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin
kanun önünde eþittir.
(Ek fýkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadýnlar ve erkekler eþit haklara sahiptir. Devlet, bu eþitliðin yaþama geçmesini
saðlamakla yükümlüdür.
(Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alýnacak tedbirler eþitlik ilkesine aykýrý olarak yorumlanamaz.
(Ek fýkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaþlýlar, özürlüler, harp ve vazife þehitlerinin dul ve yetimleri ile
malul ve gaziler için alýnacak tedbirler eþitlik ilkesine aykýrý sayýlmaz.
Hiçbir kiþiye, aileye, zümreye veya sýnýfa imtiyaz tanýnamaz. Devlet organlarý ve idare makamlarý bütün
iþlemlerinde kanun önünde eþitlik ilkesine uygun olarak har eket etmek zorundadýrlar.
AY m. 35
Mülkiyet hakký
Herkes, mülkiyet ve miras haklarýna sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararý amacýyla, kanunla sýnýrlanabilir.
Mülkiyet hakkýnýn kullanýlmasý toplum yararýna aykýrý olamaz.
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Anayasa Mahkemesi de bunu dikkate alarak hükmün iptaline yakýn zamanda karar vermiþ
bulunmaktadýr70. Önemli olan ise, bu hukuk boþluðunun nasýl doldurulacaðýdýr. Bu zamana
kadar Anayasanýn çeþitli maddelerine aykýrýlýðý sürmüþ olan bu hükmün yerine mükellefin
haklarýný zayi etmeyecek ve idare ile arasýnda eþitlik ilkesine riayet edecek bir hükmün getirilmesi
gerekmektedir. Bir diðer önemli nokta ise, Anayasa Mahkemesi' nin bu kararý bir yýl sonra
yürürlüðe girecektir. Bu bir sene içinde bu hükmün geçerliliði devam mý edecek yoksa bu
hüküm bu kararla birlikte mülga mý olacak tartýþmasýdýr. Bu hükmün bir yýl sonra yürürlüðe
girecek olmasýnýn amacý ise, ortaya çýkacak kanun boþluðunun kamu düzenine aykýrý olacaðý
gerekçesi ve bu boþluðun doldurulmasý için yasamaya süre verilmesi olarak algýlanmaktadýr.
Ancak atlanan bir konu var ki, iptal edilen bu hüküm yasama tarafýndan da içi doldurulmadýðý
sürece iptal edilse dahi bu süre içinde uygulanmaya devam edecektir. Anayasaya aykýrýlýðý
saptanmýþ bir maddenin uygulanacak olmasý bazý sakýncalarý doðuracak olup sosyolojik olarak
da meþruluðunu yitirecektir. Bir baþka konu da, Anayasaya aykýrýlýðý tespit edilen maddenin
geriye yürümeyecek olmasýdýr. Bu durumlar uzun zamandýr eleþtiri konusu olmakla birlikte
hukuki güvenilirlik ilkesi ve anayasal ilkelerin varlýðý gerekçesiyle uygulamadan kaldýrýlamamaktadýr.
Benim önerim ise, bu bir yýllýk süre içerisinde idarenin maddi ve manevi zararýný hisseden
mükellefin idari dava türlerinden olan tam yargý davasý açmasýdýr. Bununla birlikte bir hukukçu
olarak "hukukun etrafýný dolanmak" deyimine her ne kadar karþý çýksam da, bu gibi hadiselerin
varlýðý esnasýnda bu önerileri yapmaktayýz. Ancak bir seçenek hak arama durumu bu somut olay
için ve buna benzer birçok olay için geçerli olacaðý kanýsýndayým.
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AYM, E: 2008/58, K: 2011/37, T: 10.02.2011 tarihli kararý
(Remi Gazete' de yayýmlanmamýþ kararý)
"04.01.1961 günlü, 213 Sayýlý Vergi Usul Kanunu' nun 112. maddesine 22.07.1998 günlü, 4369 Sayýlý Kanun'
un 2. maddesiyle eklenen (4) numaralý fýkranýn Anayasa'ya aykýrý olduðune ve ÝPTALÝNE, OYBÝRLÝÐÝYLE,
213 Sayýlý Kanun' un 112. maddesine, 4369 Sayýlý Kanun' un 2. maddesiyle eklenen (4) numaralý fýkranýn
iptal edilmesi nedeniyle doðacak hukuksal boþluk kamu yararýný ihlal edici nitelikte görüldüðünden, Anayasa'
nýn 153. maddesinin üçüncü fýkrasýyla 2949 Sayýlý Anayasa Mahkemesinin Kuruluþu ve Yargýlama Usulleri
Hakkýnda Kanun' un 53. maddesinin dördüncü ve beþinci fýkralarý gereðince ÝPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN
RESMÝ GAZETE' DE YAYIMLANMASINDAN BAÞLAYARAK BÝR YIL SONRA YÜRÜRLÜÐE GÝRMESÝNE OYBÝRLÝÐÝYLE,
10.02.2011 gününde karar verildi."
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3. SONUÇ
Vergilendirmede, vergi yasalarý lafzý ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzýn açýk olmadýðý
hallerde vergi yasalarýnýn hükümlerinin, konusundaki amaç ile hükümlerin ilgili yasanýn yapýsýndaki
yeri ve diðer maddelerle olan baðlantýsý göz önünde tutulmalý ve somut olaylara göre bu durum
gözetilerek uygulanmalýdýr. O yüzden vergisel anlamda mükellefi denetlemesi gereken vergi
idarelerinin bu yetkilerini çok özenli, yerinde ve hukuki olarak yansýz bir þekilde kullanmasý
esastýr. Vergi hukukunun denetimi yapýlýrken kullanýlacak bilgi isteme, yoklama ve vergi incelemesi
araçlarýnýn amacýna uygun ve zamanýnda yapýlmasý ile etkin þekilde kullanýlmasý, amacýna hizmet
etmesi babýnda önem arz etmektedir. Vergi ilkelerine uyulmasý durumunda denetimdeki tarhiyatýn
adaletli þekilde gerçekleþeceði söylenebilir. Her ne kadar bütün ilkelerin gerçekleþmesi uzak
görünse de en temel ilke olarak yer alan adalet ilkesinin vergi hukukunda gerçekleþmesi veya
en yakýn þekilde iþletilmesi beklenebilecek bir olgu olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Çalýþmamýzda, vergi inceleme ve buna yönelik denetimin unsurlarý üzerinde durulmuþtur. Denetim
ve alt baþlýðý olan incelemede hukuksal dayanaklarýn yer almasýnýn nedeni olarak, yasalarýn
kullanýlmasý ve denetimin önemi belirtilmiþtir. Zira günlük hayatýmýzda bu yasalara dayanýlmadan
yapýlan hukuksuz uygulamalar veyahut yasada yer alan ancak yapýlmasý hukuki güvenilirlik
ilkesini zedeleyen bazý durumlar göz önüne serilmiþtir. Vergi-idare-mükellef üçgeni içindeki
olumsuz durumlarýn ortaya çýkarýlmasý ve buna yönelik çözüm yollarýnýn araþtýrýlmasý yol gösterici
niteliktedir. Gerekli yerlerin veya ilgililerin buna riayet etmesi bu çalýþmanýn en önemli amaçlarýndan
birisidir.
Vergilendirme ilkeleri bazýnda deðerlendirecek olursak, mükellefe yüklenilen ve bir ödev
olarak Anayasamýzda yer alan verginin, mükellefin haklarýnýn zayi edilmeden alýnmasý ve buna
yönelik uygulamalarýn yasalar çerçevesinde, yorum ve kýyastan uzak þekilde deðerlendirilmesi
gerekmektedir. Burada güçlü bir taraf konumunda vergiyi alan sýfatýnda olan Ýdare ile güçsüz
durumda olan ve vergiyi veren sýfatýnda olan mükellef vardýr. Yasalarýn da bu durum çerçevesinde
düzenlenmesi veya olasý reforma tabi tutulmasý durumunda, bu sorunlarýn ön planda ele alýnmasý
gerekmektedir. Uygulamada aksayan yön olarak çeþitli yazarlarca da belirtilen hususlarýn, adalet
ilkesini önemli ölçüde zedelediði ve buna baðlý olarak diðer ilkelerin de zarar gördüðü açýkça
görülmektedir. Ancak verginin ruhu ile baðdaþan ve onu tamamlar nitelikte bulunan, ilkelerin
uygulanmasý uðruna pek çok mücadeleler verilen bu ilkelerin her maddede gözetilmesi
gerekmektedir.
Bu yüzden, denetimli tarhiyatýn yapýlmasý aþmasýnda veya iþlemlerin takibi esnasýnda
mükelleflerin haklarýnýn dikkate alýnmasý gerekmektedir. Adalet ilkesinin ve diðer ilkelerin zarar
görmemesi, buna yönelik yasalarýn çýkarýlmasý ve uygulamadaki hususlarýn yoruma açýk þekilde
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yapýlmamasý gerekir. Zira vergi uygulamalarý mevcut hukuki düzenlemelerle çeliþtiði sürece,
iyiniyetli yaklaþým ve çalýþmalarýn bir faydasý olmayacaktýr. Bunun için hukukun ilk sýrada
olduðunun verginin her aþamasýnda anlatýlmasý, benimsenmesi, benimsetilmesi ve uygulamaya
geçirilmesi gerekmektedir. Konuyu sadece bir tarafýn problemi olarak görmemek gerekir. Ýdarenin
üzerindeki yük daima asýldýr. Bununla yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin olduðundan
bahisle, mükelleflerin haklarýnýn zarar görmesi engellenmelidir. Denetim oranlarýnýn % 3'ü dahi
bulmadýðý bir ülkede eþitlik ve adalet konusunda bahsedilecek çok þey vardýr. Denetime maruz
kalanlar ve sürekli denetim dýþý tutulanlar aslýnda her þeyin özeti niteliðindedir. Tarhiyat uygulamasý
ve denetim oranýnýn düþük seviyede olmasý hukuksuzluklara davet çýkarmaktadýr. Yapýlmasý
gereken iþlerden bir tanesi de denetim oranýný yükselterek, denetimin ülkenin geneline yayýlmasý
ve bu surette incelenebilecek tüm kurumlarýn incelenmesi esasýna dayanan bir sistem geliþtirilmesi,
bu sistemin getirdiði düzen ile yürütülmesi þu aþamada vergilemede ilkelerin gerçekleþtirilmesine
en yakýn düþüncedir. Özellikle denetimde baðýmsýz bir düzen kurulmasý gerekmektedir. Ayný
zamanda baðýmsýz denetimde uluslararasý iþbirliði kurulmalýdýr.
Vergi mükelleflerinin haklarýný koruyacak bir sistem kurulmasýna ve mükellef haklarýyla ilgili
sorunlarýn çözülmesine ihtiyaç vardýr. Ancak evvela, bu sorunlarýn ve gittikçe karmaþýklaþan
yapýnýn sabit bir platforma, iþleyen ve basit bir sisteme kavuþturulmasý gerektiði de aþikârdýr.
Ýnsanlarýn vergiye gönüllü uyumu gerçekleþtiði takdirde denetim ikinci planda kalacak, mükellefin
vergiye karþý sorumluluðunu gerçekleþecektir. Zira bunun da temel eðitimle olacaðý açýktýr ve
vergi haftasý gibi etkinliklerle vergiye olan yaklaþýmýn farklýlaþtýrýlmasý gerekir. Vergi ödevi
þeklinde Anayasamýzda yer alan madde vergilemede en önemli kaynak olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Bunun bir ödev þeklinde olmamasý ve yükümlendiricilik özelliðini kaybetmeden
isminin deðiþtirilmesi ile bunun baþlangýç kabul edilmesi en önemli önerilerden birisi olacaktýr.
Bu konuda benim önerim ise; Vergilemede Adalet baþlýðý altýnda düzenleme yapýlmasýdýr. Zira
adalet ilkesinin uygulanabilirliði bakýmdan en üst düzeydeki deðiþim ve geliþim Anayasadýr.
Bunun yansýmasý olarak da vergide gönüllü uyumun artacaðý öngörülmüþ olup teknik düzenlemelerle
bunun desteklenmesi hem idarenin hem de mükellefin yararýna olacaktýr. Ayný zamanda inceleme,
yoklama, arama ve üst baþlýðý olarak denetim mekanizmasýnýn amacýna uygun ve tam zamanýnda
olmasý etkin þekilde iþletilmesinin bir ön göstergesidir. Her ne kadar denetimdeki ve
uygulamadaki duruma çok önemli bir katkýsý olmayacak denilse de, verginin kaçýrýlmasý bu
faktörlere dayanmaktadýr. Vergi oranlarýnýn yüksekliði de vergilendirme ilkelerine riayeti de
zorlaþtýrýlabilmektedir. Örneðin; cezalarýn yüksek olmasý ve vergilendirme oranlarýnýn düþük
olmasý denetimi yine ikinci planda býrakacak olup, devletin varlýðýný korumasý ve cezalarýn da
bu düzeyde yer almasý denetimin esaslý unsurlarý bakýmýndan kayda deðer bir gerçektir.
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Asýl olanýn verginin ödenmesi, istina olanýn cezalandýrmak olduðu gerçeðinin mükelleflerce
benimsenmesi, vergilendirme iþlemlerinin bir baþka boyutunu da oluþturmaktadýr. Denetim
elemanlarýna verilen yetki unsurunda ise, yoruma açýk düzenlemelerin varlýðýnýn azaltýlmasý ve
vergi yargýsýna düþen yükümlülüðün de istisnai olarak yer almasý gerekir. Buna yönelik olarak,
uzlaþma kurumunun daha etkin hale getirilmesi ve uyuþmazlýklarýn idari çerçevede çözüme
kavuþturulmasý yargý üzerindeki yükü de azaltacak olup idareye olan güven konusunda
geliþmelere yol açacaktýr. Bunlar, vergilendirmede ileriye yönelik çalýþmalar olarak öngörülebilir.
Ancak her ne kadar mükellef üzerine kaçakçýlýk, kaçýnma vs. vergiden kurtulma çaresine
baþvurmasýný eleþtiren yazýlar ve nitelendirmeler bulunsa da bunlar yasadaki çarpýklýklar ve
uygulamada denetime takdir yetkisinin aþýlmasý gibi nedenlerin eklenmesi suretiyle oluþmaktadýr.
Çalýþmamýzda da denetimde deðinildiði üzere, bu takdir yetkisinin sýnýrý belirlenmeli veyahut
hiç takdir yetkisi verilememelidir. Yoruma açýk ifadelerin yasada teknik boyutu belirten durumlarda
kullanýlmasý sakýncalarý da beraberinde getirmektedir. Ýdarenin buna yönelik önlemler almasý
ve ileriye dönük planlar yapmasý ülkenin gelecekteki rolünü de belirleyici olacaktýr.
Sonuç olarak, daha önce de deðinildiði üzere, bu sorunlara dikkat çekilmesi ve gerekli
düzenlemelerin yapýlmasý bu çalýþmanýn en önemli amacýdýr. Teknik yapýlarýn yoruma açýk veya
aþýrý takdir yetkisi verecek düzeyde olmasý baþlýca sorunlarýn temelini oluþturmaktadýr.
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