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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ USUL KANUNU SİSTEMATİĞİ 
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Ü.G. Ü.G. 

GİRİŞ 

 

Kanunun Şümulü – Madde 1 

 

Gümrük ve Tekel Vergileri – Madde 2 

 

Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat 
- Madde 3 
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Ü.G. Ü.G. 

Kanunun Şümulü (Md.1) 
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Vergi Usul Kanunu Hükümleri  

  

1) Genel bütçeye giren vergi, 

resim ve harçlar  
  

1) Gümrük idareleri 

tarafından alınan vergi ve 

resimler 

2) İl özel idarelerine ve 

Belediyelere ait vergi, resim ve 

harçlar  
  

(Ör: Gümrük İdaresince İthalatta  

Alınan KDV hakkında VUK 

hükümleri uygulanmaz.) 

    

3) Özel Kanunlarda “VUK 

hükümlerine tabidir”  hükmü yer 

alan yükümlülükler  
(Ör: 4481 sayılı Kanunun Eğitime Katkı 

Payı) 

2) Yine ÖTVK Md.16 göre 

İthalde alınan ÖTV  

hakkında UYGULANIR 
  

hakkında UYGULANMAZ 

Dikkat!!! 

Gümrük 

İdareleri 

tarafından 

alınan 

harçlar 

VUK 

hükümlerine 

tabidir. 



Ü.G. Ü.G. 

Genel Bütçe Vergi Gelirleri* 
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Gelir Üzerinden 

Alınan Vergiler 

Servet Üzerinden 

Alınan Vergiler 
Harcama/İşlem Üzerinden Alınan Vergiler 

        

    Mal ve Hizmetlerden 

Alınan Vergiler 

Dış Ticaretten Alınan 

Vergiler     
        

Gelir Vergisi 
Motorlu Taşıtlar 

Vergisi 

Dahilde Alınan 

KDV 
Gümrük Vergisi 

        

Kurumlar 

Vergisi 

Veraset ve 

İntikal Vergisi 

Özel Tüketim 

Vergisi 

İthalde Alınan 

KDV ve ÖTV 

    

Gider Vergileri 

(BSMV,ÖİV) 

Kaldırılan 

Vergiler 

Artıkları 
    

Damga Vergisi 
Diğer Dış 

Ticaret Gelirleri 
  

Harçlar (492) 

* GİB İstatistikleri: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatında Gelişmeler (Brüt)’den hareketle hazırlanmıştır. 

Erişim: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG/Tablo_53.xls.htm 



Ü.G. Ü.G. 

Belediye Gelirleri 
  

  

            

Belediye Vergileri Belediye Harçları Katılım Payları 

 - İlan ve Reklam Vergisi 

- Eğlence Vergisi 

- Haberleşme Vergisi 

- Elektrik ve Havagazı 

Tüketim Vergisi 

- Yangın Sigortası Vergisi 

- Emlak Vergisi 

- Kaynak suları harcı 

- İşgal harcı 

- Tatil günlerinde çalışma ruhsatı 

harcı 

- Muayene, ruhsat ve rapor harcı 

- Sağlık belgesi harcı 

- Hayvan kesimi muayene ve 

denetleme harcı 

- Ölçü ve tartı aletleri muayene 

harcı 

- İmar ile ilgili harçlar 

- İş yeri açma izni harcı 

-Yol harcamalarına 

katılma payı:, 

- Kanalizasyon 

harcamalarına katılma 

payı 

- Su tesisleri 

harcamalarına katılma 

payı 
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2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu: 
 
 Usul hükümleri: 

Madde 98 – Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alınacak 

vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve tadilleri 

hükümleri uygulanır. 



Ü.G. Ü.G. 

Vergi Kanunlarının Yorumlanması 

• Yukarıda yer alan madde hükmünden, vergisel bir 
olayda önce kanun metninde olaya ilişkin açık bir ifade 
olup olmadığına bakılacaktır. Kanun metninde açık bir 
ifade (söz) bulunmuyorsa bu takdirde; 

 

-   kanunların konuda takip ettiği maksat, 

-   hükümlerin kanunun yapısındaki yeri, 

- diğer maddelerle olan bağlantı, göz önüne alınacaktır. 

 

• Buna göre Kanunların yorumu; kanun koyucunun, 
kanun metninde belirtilmiş olan iradesinin tespiti ve bu 
iradeye göre kanun metninin gerçek anlamının 
belirlenmesini ifade etmektedir. 
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Ü.G. Ü.G. 

Vergi Kanunlarının Yorumlanması 

• Madde hükmünün, konuluşundaki amacın göz önünde 
tutulması ifadesi; vergi hukukunda tarihi yorum 
yönteminin kullanılmasına;  

 

• Hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle 
olan bağlantısının göz önünde bulundurulması ifadesi de 
sistematik (mantıksal) yorum yönteminin 
kullanılmasına imkan verdiği kabul edilmektedir.  

 

• Ayrıca konuluşundaki maksat ifadesi amaçsal yoruma da 
imkan vermektedir.  

 

• Dolayısıyla VUK’da önce lafzî (deyimsel) yorum, sonra 
tarihî, mantıksal ve amaçsal yorum yöntemlerinin 
uygulanmasını benimsenmiştir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İspat 
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VUK‘un 3 üncü maddesi (B) fıkrası aşağıdaki şekildedir: 

 

• İspat; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 
muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.  

 

• Gerçek mahiyet yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.  

 

• İspat sadece defter, kayıt ve belgeler gibi maddi deliller yardımıyla 
değil, her türlü delille yapılabilecektir. (Delil serbestisi) 

 

• Vergiyi doğuran olayla ilgisi tabi ve açık bulunmayan şahit ifadesi 
ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. 

 

• İktisadi ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre 
normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat 
külfeti bunu iddia eden tarafa ait olacaktır 



Ü.G. Ü.G. 

İktisadi, Ticari ve Teknik İcaplar 
1- İktisadi İcaplar: İçinde bulunulan ekonomik ortam ve koşulları ifade etmektedir. 
İnsanlar kişisel çıkarlarını, değişen ekonomik durum ve olaylara uygun olarak 
ayarlarlar ve buna da uygun olarak davranmaları gerekir. Örneğin; enflasyon ortamında 
kişi ya da kuruluşların karşılıksız borç para vermeyeceği, mutlaka faiz geliri elde etmiş 
sayılacağı bu gelirin de enflasyon oranının üzerinde olduğu hususunun iktisadi icabın 
gereği olduğu kabul edilmiştir. Nitekim Danıştay’ın da buna benzer pek çok başkaca 
kararı bulunmaktadır. 
 

2- Ticari İcaplar : Ticari icaplardan, ticari örf ve adetin gerektirdiği kuralları anlamak 
gerekmektedir. Ticari örf ve adetler ise tüccarlar arasında mevcut olan ilkelerdir. Bunlar 
mesleki nitelik taşıdıkları gibi, öznel veya bölgesel de olabilir. Aynı zamanda bir 
işletme birimine ait olmakla birlikte kendine özgü de olabilir. 

Danıştay bir kararında; “…canlı hayvan ticareti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan 
davacının, bir yerden başka bir yere canlı hayvan sevkiyatının ticari amaçla olduğunun 
kabulünün ticari icaplara uygun olduğuna” hükmetmiştir.  
 

3- Teknik İcaplar: Teknik icaplar, mamulün üretimi için gerekli zorunlu unsurlar ile 
mamulde bulunması gerekli özelliklerdir. Yani teknik icaplar, herhangi bir imalat 
faaliyetinde bulunması gereken unsurları ve mamuldeki özellikleri içermektedir. Bir 
üretimde, aynı teknikler kullanılırsa bu üretim faaliyetleri hemen hemen aynı sonucu 
verir. 

Üretimde kullanılmakta olan araçların miktarları, mamul içerisindeki oranları ve 
ulaşılabilecek randıman ve fire oranları mesleki kuruluşlar ya da yetkili resmi 
makamlar tarafından tespit edilir 
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Ü.G. Ü.G. 12 

1. KİTAP 

VERGİLEME 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ DAİRESİ  (Madde 4) 
• Mükellefi tespit eden,  

• vergi tarh eden,  

• tahakkuk ettiren ve  

• tahsil eden  

• (mükellefiyet kaydını terkin eden VUK 

md. 160/2 )dairedir. 

 Mükelleflerin, vergi uygulaması 

bakımından hangi vergi dairesine bağlı 

oldukları vergi kanunları ile belirlenir. 

Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 

gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin 

işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve 

ilçelerin idarî sınırlarına bağlı 

kalmaksızın vergi daireleri ve bölge 

bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi 

dairelerine bağlı şubeler açmaya ve 

vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi 

türleri, meslek ve iş grupları itibariyle 

mükelleflerin bağlı olacakları vergi 

dairesini belirlemeye yetkilidir. 

 Bu yetkiye istinaden, Maliye 

Bakanlığının 09.09.1986 tarih ve 65404 

sayılı Genel Yazısı ile, Gelir Vergisi 

mükelleflerinin işyerlerinin veya işyeri 

merkezlerinin bulunduğu yer vergi 

dairelerince vergilendirilmeleri, ancak; 

gelirleri sadece zirai kazanç, ücret, 

gayrimenkul sermaye iradı, menkul 

sermaye iradı ve sair kazanç ve 

iratlardan veya bunların birkaçından 

veyahut  tamamından ibaret olan 

mükellefler ile belli bir işyeri 

bulunmaksızın çalışan ticaret, sanat ve 

serbest meslek erbabının ise 

ikametgahlarının bulunduğu yer vergi 

dairesince vergilendirilmeleri uygun 

görülmüştür. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ MAHREMİYETİ   (Madde 5) 

 Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar, 

 

 Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli 
olanlar, 

 

 Vergi Kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler, 

 

 Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 

 

 Mükellef ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve 
hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli 
kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin 
veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ MAHREMİYETİNİN İSTİSNALARI 

• Vergi Güvenliği Amacıyla Beyanların İlanı, 

 Zarar dahil matrahlar 

 Tarh olunan gelir/kurumlar vergileri 

 Mükellefin adı/unvanı 
• Vergi Levhası,(6111 sayılı Kanun’un 82’nci maddesiyle, VUK'un 5 inci 

maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına 
iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde 
asmak zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde 
değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu 
kaldırılmış bulunmaktadır.) 

• Belirli tutarın üzerindeki vergi borcunu ödemeyen vergi 
borçlularının açıklanması, 

• Kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili 
olarak talep edilen bilgi ve belgeler,  

• Bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler,  

• SMİYB düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla 
tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 
sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi, 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ 

• Vergi mahremiyetine uymayanlar VUK madde 
362 (Vergi Mahremiyetinin İhlali)’de 
belirtildiği üzere, TCK’nın 239 (Ticari Sır, 
Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı 
Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin 
Açıklanması)’uncu maddesi hükümlerine göre 
cezalandırılır. 

 

• Söz konusu fiili işleyenler, bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılacaktır. 
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Ü.G. Ü.G. 

YASAKLAR (Madde 6) 
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; 

2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar; 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler: 

 

- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; 

- Kan veya sıhrî usul ve füruna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene 
yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu 
hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu 
derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına; 

- Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere; 

 

 Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. 

 Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, 
bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar, 
mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili 
hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. 

17 



Ü.G. Ü.G. 

YASAKLARIN İHLALİ 
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• Bu yasağın ihlali suçu= TCK 257 Görevi 

Kötüye Kullanma sucunu oluşturur. 

• (Hapis cezası var) + (Bu yasağın ihlali ile 

vergi ziyaına neden olunmuşsa 1 kat vergi 

ziyaı cezası kesilir. 



Ü.G. Ü.G. 

MÜKELLEF  (Madde 8) 

 Vergi Kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden 
gerçek veya tüzel kişidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vergi kanunlarında mükellef olarak gerçek ve tüzel kişiler 
gösterilir. Ancak tüzel kişiliği olmayan cemaatler, iş 
ortaklıkları ve de SPK’nın denetimine tabi olan fonlar 
da mükellef olabilmektedir. Bu tür mükellefiyetleri vergi 
kanunlarının istisnaları olarak kabul etmek gerekir. 
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 Örnek: Gelir Vergisi Kanunu’nda mükellef olarak 

gerçek kişiler, Kurumlar  Vergisi Kanunu’nda ise; 

sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu 

kuruluşları,…., dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, 

iş ortaklıkları mükellef olarak belirlenmiştir. 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ SORUMLUSU  (Madde 8) 

Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine 
karşı muhatap olan kişidir. 

 

Vergi sorumlusunun maddi bir vergi borcu yoktur.  

 

Vergi dairesine karşı, mükellefin borcunu ödeme 
yönünden muhataptır. 

 

Vergi sorumluluğu, hem vergi güvenliğini sağlayan hem 
de vergi idaresinin işlemlerini kolaylaştıran bir 
müessesedir. 

 

VUK’da geçen mükellef tabiri vergi sorumluları için de 
geçerlidir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MÜKELLEFİYETE VEYA VERGİ SORUMLULUĞUNA 

İLİŞKİN ÖZEL SÖZLEŞMELER 

Ayrıca, vergi kanunlarında belirtilen haller 

müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi 

sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmeler vergi 

dairelerini bağlamayacaktır. 
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 Örnek: Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılan 

sözleşmelerde, vergi yükümlülüklerinin kamu kurum veya 

kuruluşlarına bırakılması durumunda bu tür sözleşmeler 

vergi daireleri açısından bağlayıcı olmayacaktır. 

Ancak, özel hukuk açısından ise verginin gerçek 

mükellefinin ödediği vergiler için, sözleşmeye istinaden 

karşı tarafa rücu imkanı olacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ EHLİYETİ (Madde 9) 

Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanunî 

ehliyet şart değildir. 

Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 

edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi 

sorumluluğunu kaldırmaz. 
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 Örnek: Ülkemizde tefecilik kanunen yasak 

faaliyetlerdendir. Fakat bu faaliyetle uğraşan ve bu 

faaliyetinde işçi çalıştıran şahıs, elde ettiği gelirin 

vergisini ödemekle mükellef olduğu gibi, bu işte 

çalıştırdığı işçilerin ücretinden de vergi kesintisi yapmak 

ve ilgili vergi dairesine yatırmak zorundadır. 



Ü.G. Ü.G. 

SORUMLULUK HALLERİ 
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Ü.G. Ü.G. 

KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU (1) 

Tüzel kişilerle, 

Küçüklerin ve kısıtlıların, 

Vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği 
olmayan teşekküllerin  

mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde 
bunlara düşen ödevler Kanunî temsilcileri, tüzel 
kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve 
varsa bunların temsilcileri tarafından yerine 
getirilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU (2) 

• Küçükler ve kısıtlıların kanuni temsilcileri veli, vasi, 
kayyımdır. 

 

 Velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları koruyup mallarının 
idaresiyle uğraşan kişiye ise vasi denir. Vasinin veliden 
farkı velayetin sadece ana veya baba tarafından kullanılan 
bir yetki olmasına karşın vesayet, vasi ve kayyımla birlikte 
vesayet dairelerinin sahip olduğu bir yetkidir. Bir başka 
ifade ile, küçüklerin vesayet altına alınması için velayet 
görevini yürütecek ana ya da babalarının olmaması gerekir. 

 

 Kayyım ise bir kişiyi belirli bir işte temsil etmek veya onun 
bazı mallarını yönetmek için seçilmiş kişidir. Vasiden farklı 
olarak kayyım daha sınırlı ve özel yetkilere sahip bir 
temsilcidir. Vekâletten farkı ise; vekalet bir sözleşmeden 
doğarken kayyım sulh mahkemesi tarafından atanmaktadır. 
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Ü.G. Ü.G. 

KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU (3) 

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesi kanuni 
temsilcilere bırakılmış olan mükelleflerin 
vergilerinin kanuni temsilcilerinden alınabilmesi 
iki şartın gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. 

1)Kanuni temsilci, temsil ettiği mükellefin vergi 
ödevlerini yerine getirmemiş olmalıdır. 

2) Vergi borcu, temsil edilenin (mükellef veya 
sorumlu) malvarlığından alınamamış 
olmalıdır. 

Kanuni temsilci vergi için asıl mükellefe rücu 
edebilir. (gecikme faizi ve zamlar için değil) 
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Ü.G. Ü.G. 

KANUNİ TEMSİLCİLERİN CEZA SORUMLULUĞU 

 213 sayılı VUK’un “Küçüklerin ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı Haller” 

başlıklı 332 inci maddesinde de velayet ve vesayet altında bulunanlar veya işlerinin 

idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanların, kendilerine izafeten veli, vasi veya 

kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya muhatap 

tutulamayacağı ve bu hallerde cezanın muhatabının, veli, vasi veya kayyım olduğu 

açıklanmıştır.(Ceza doğrudan veli, vasi veya kayyıma kesilir. Bunlar ceza için asıl 

mükellefe rücu edemez.) 
 

 Kanun’un “Tüzel Kişilerin Sorumluluğu” başlıklı 333’üncü maddesine göre, tüzel 

kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt edecek 

vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilecektir. 
 

 Kanuni temsilcilerin vergi sorumluluğu hakkındaki kanunun 10'uncu maddesi 

hükmü, vergi cezaları hakkında da uygulanacaktır. Bu kapsamda tüzel kişinin 

malvarlığından alınamayan cezalar için kanuni temsilciye başvurulabilecektir.  

 Ancak, bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller 

için 359 ve 360’ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında 

hükmolunacaktır.  
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Ü.G. Ü.G. 

KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN VUK 

VE 6183 SAYILI KANUNUN HÜKÜMLERİNİN KIYASLANMASI 

28 

213 Sayılı VUK Md. 10 
6183 Sayılı AATUHK Mük. 

Md.35 

1. Kanunların Kapsamları Farklıdır. 

2. Kanuni Temsilcinin Kusurlu Olup Olmasının Sorumluluğa 

Etkisi Yönünden Fark Vardır 

213 Sayılı VUK Md. 10 

Kusur Sorumluluğu Var 

6183 Sayılı AATUHK Mük. 

Md.35 

Kusurlu veya kusursuz olması 

önemli değil. 

Anayasa Mahkemesi’nin 6183 sayılı Kanunun Mükerrer 35. 

maddesinin 5. ve 6. fıkralarının iptaline ilişkin 19.3.2015 tarihli 

kararının nedenlerini ve sonuçlarını tartışınız. (Esas No: 2014/144, 

Karar No:2015/29) 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU 
(Madde 11) 

Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye 

mecbur olanlar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve 

bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludur. 

Tevkifat yapma zorunluluğunun olduğu aşamadan önceki veya 

sonraki bir halkada tevkifata tabi mal ve hizmet alım satımına 

taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan 

veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye organizasyon veya 

yönetime katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı 

olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar da bu tevkifata 

ilişkin verginin ödenmesinden sorumlu tutulmuşlardır.  

(Müteselsil Sorumluluk) 

Bu sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihai tüketiciler 

açısından geçerli değildir. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU 
(Madde 11) 

• Gerek vergi güvenliği gerek uygulama kolaylığı açısından 
çağdaş vergi idareleri, verginin asıl mükellefinin yanı sıra 
bunlara ödemede bulunanları, vergi kesintisi yaptırarak 
verginin ödenmesinden sorumlu tutmaktadır. 

 

• Zira VUK‘un 11 inci maddesi bu sorumluluğun boyutunu 
belirlemektedir. Buna göre yaptıkları veya yapacakları 
ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar verginin tam 
olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri 
yerine getirmekten sorumludurlar.  

 

• Maddede geçen “yaptıkları veya yapacakları ödemeler” 
ibaresini Gelir Vergisi Kanunu‘nda geçen nakden veya 
hesaben ödeme kavramları çerçevesinde düşünmek gerekir.  
Yoksa ilerde yapılacak ödemeden kesinti yapılması 
anlamına gelmemelidir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU   
(Madde 12) 

Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş 
kanuni ve mansup mirasçılarına geçmektedir.  

 

Mirasçıların murisin vergi borçlarından sorumlu olmak 
istememeleri halinde mirasın reddi için Medeni Kanun 
uyarınca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde sulh 
hukuk mahkemesine başvurmaları gerekir. 

 

Bu kapsamda mirasçılardan her biri murisin vergi 
borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olur. 

 

Ölüm halinde vergi cezaları düştüğünden bu anlamda  bir 
sorumlulukları bulunmamaktadır. (VUK Madde 372) 
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Ü.G. Ü.G. 

SÜRELER 
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Örnek: KVK’nın 14. maddesinin 3. 

fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesi 

hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 

dördüncü ayın birinci gününden yirmi 

beşinci günü akşamına kadar mükellefin 

bağlı olduğu vergi dairesine verilir.  

Örnek: Uygulamada en çok VUK  148, 

149 ve 256. maddeler uyarınca bilgi 

isteme ve ibraz konularında bu sürelerden 

yararlanılmaktadır. 

  



Ü.G. Ü.G. 

SÜRELERİN HESAPLANMASI (Madde 18)(1)  

Süre Gün Olarak Belli Edilmişse:  

 Sürenin başladığı gün hesaba katılmaz ve 

son günün tatil saatinde biter. 
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Örnek: Vergi ceza ihbarnamesi mükellefe 12.05.2016 tarihinde tebliğ 

edilmiştir. Mükellef söz konusu ihbarnameyle tebliğ edilen vergi ve ceza için 

uzlaşma talep etmek isterse, bu durumda süre hesaplanırken tebliğ günü 

hesaplamaya katılmayacak ve 13.05.2016  tarihinden itibaren 30 gün sayılacak 

ve süre 30. günün tatil saatinde bitecektir. Sürenin son günü 11.06.2016 

tarihidir.  

 

 Şayet mükellef vergi mahkemesinde dava açmak isterse, bu davayı 

13.05.2016 tarihinden başlamak üzere, 11.06.2016 tarihi mesai saati bitimine 

kadar açabilecektir. 



Ü.G. Ü.G. 

Süre Hafta veya Ay Olarak Belli Edilmişse:       

 Sürenin başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden 

günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda başladığı güne 

tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde 

biter.  
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SÜRELERİN HESAPLANMASI (Madde 18)(2)  

Örnek: Fatura düzenlememekten dolayı mükellef adına kesilen cezaya ilişkin 

ihbarnamenin 12.09.2016  tarihinde mükellefe tebliğ edildiği ve cezaya karşı 

dava açılmadığı varsayımıyla cezanın tahakkuk süresi/tahakkuk tarihi (tebliğ 

edildiği gün hesaba katılmaz.) 12.10.2016 tarihidir. VUK 18/2. maddesi 

hükmü uyarınca süre ay olarak belli edilmişse başladığı güne tekabül eden 

günde biteceğinden ödeme süresinin son günü 12.11.2016 tarihi olacaktır. 

Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden gün yoksa o ayın son 

gününde bitecektir. 

Örneğimizde tahakkuk tarihi 31.01.2016 tarihi olsaydı, ödeme vadesinin son 

günü 28.02.2016 tarihi olacaktı. Çünkü başladığı güne tekabül eden gün 

olmadığından o ayın son gününün tatil saatinde bitecektir. 



Ü.G. Ü.G. 

Sonu Belli Bir Gün Olarak Belli Edilmişse 

  Belli bir gün ile tayin edilen sürelerde süre 

o günün tatil saatinde biter. 

 

 

 

Resmi tatil günleri süreye dahildir. Sürenin 

son günü resmi tatile rastlarsa, süre tatili 

takip eden ilk iş gününün tatil saatinde 

bitecektir. 
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SÜRELERİN HESAPLANMASI (Madde 18)(3)  

Örnek: Eylül/2016 dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin 

ödeme süresi izleyen ayın 26. günü akşamında sona erecektir. Bu tarih tatile 

rastlamıyorsa 26. günün tatil saatinde ödeme süresi bitmiş olacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

SÜRELERİN UZAMASI 

36 



Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEPLER (Madde 13)(1) 

1. Vergi ödevlerinin herhangi birinin yerine getirilmesine engel 
olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, 

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, 
yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, 

3. Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler, 

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve 
vesikalarının elinden çıkmış bulunması, 

 

gibi hallerdir. 
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Mücbir sebeplerin ortak özellikleri: 

• Ortaya çıkan sonucun kişinin elinde olmaması, bilinç ve iradesi dışında 

gerçekleşmesi. 

• Önceden sezilemeyen ve tedbir alınamayan durumlar olması, 

• Geçici süreli olmaları 



Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEPLER (Madde 13)(2) 

Mücbir sebebe ilişkin hükümlerin uygulanması için; 

– Mücbir sebebin idare tarafından biliniyor olması veya 

– Mücbir sebebin ispatı ya da belgelenmesi gerekir. 

 

Mücbir sebep halinde kural olarak vergi ödevleriyle 
ilgili süreler durur. 

 

Maliye Bakanlığı; 

– Mücbir sebep süresi içinde verilmesi gereken 
beyannamelerin topluca verilmesi, 

– Yeni beyanname verme süresi belirlenmesi, 

– Beyanname verme zorunluluğunun kaldırılması,  

• konularında yetkilidir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEPLER (Madde 13)(3) 

Kaza ve hastalığın, mücbir sebep olarak kabul 
edilmesi için, vergi ödevlerinin yerine 
getirilmesine engel olacak derecede ağır 
olması gerekir. 

 

Ağır hastalık halinin resmi doktor veya sağlık 
kurulu raporu ile tevsik edilmesi gereklidir. 

 

Kaza halinde, kazanın vergi ödevlerinin yerine 
getirilmesine engel olduğunun, mükellefçe, 
ispat ve tevsik edilmesi gerekir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEPLER (Madde 13)(4) 

• Yangın, deprem, su baskını gibi afetler, belli bir bölgenin tamamını veya 
bir kısım sakinlerini etkileyen genel nitelik taşıdığı hallerde 
malum(herkesçe bilinir) sayılır.  Bu durumda mükellefin, mücbir sebebi 
ispat ve tevsik külfeti yoktur.  

 

•  Ancak, malum olan sebebin vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel 
olduğunun, başka bir ifadeyle, mükellefin mücbir sebepten etkilenmiş 
bulunduğunun tevsikine, malum olan mücbir sebep hallerinde de ihtiyaç 
vardır.  

 

• Örneğin, yer sarsıntısı sonucu, belli bir bölgedeki binaların çok büyük 
kısmı yıkılmış da olsa, depremden herhangi bir şekilde etkilenmemiş olan 
kimse için mücbir sebep halinin varlığı kabul edilmemelidir. 

 

• Ancak, vergi idaresinin deprem bölgelerinde yaptığı uygulama farklı 
olmuştur. Belli bir yerleşim bölgesini etkileyen deprem hallerinde, mahalli 
idare kurulundan alınan istişari kararla, istisnasız bütün mükellefler 
açısından mücbir sebep halinin varlığı kabul edilmektedir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEPLER (Madde 13)(5) 

 Mücbir sebep bütün süreleri etkiler mi? 

• Mücbir sebep, vergilemeyle ilgili bir görevin yerine 
getirilmesi bakımından, kanunen veya idarece tayin edilmiş 
süreleri durdurur. Buna, ödeme ve bir hak veya imkanın 
kullanılması ile ilgili süreler dahildir.   

• Ancak, dava ve uzlaşma, cezalarda indirim talebi ise bir 
hak olduğu gözönünde bulundurulduğunda bu sürelerin  de 
mücbir sebep nedeniyle uzayıp uzamayacağı tartışma 
konusu olmuştur. Örneği Danıştay 4. Dairesi 1991 yılında 
verdiği bir kararda; mücbir sebep nedeniyle dava açma 
süresinin uzayacağı fakat uzlaşma talep süresinin 
uzamayacağını söylerken (Danıştay 4.Dairesi Kararı, 
T.14.10.1991, E.1988/5421, K.1991/3107), Danıştay 9. 
dairesi dava açma süresini dahi uzatmayacağı yönünde 
karar vermiştir (Danıştay 9.Dairesi Kararı, T.20.05.2008, 
E.2007/906, K.2008/2530). Akademik camiada ise bu 
sürelerin uzaması gerektiği görüşü hakimdir.  
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Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEPLER (Madde 13)(6) 

Mücbir sebep ve ödeme süresi; 

• Ödeme tahakkuk etmiş bir vergiyle ilgili olduğu 
ve 6183 sayılı Kanun kapsamına girdiği için MB 
mücbir sebep nedeniyle ödeme için mücbir sebep 
halinin ortadan kalkmasının beklenmesi fakat 
gecikme zammının ayrıca alınması gerektiği 
görüşündedir.  

• Bu hususu mücbir sebep nedeniyle  beyanname 
verme süresi uzayan bir mükellefin ödeme 
süresinin uzayacağı ve doğal olarak gecikme 
zammı aranmayacağı hususu ile karıştırmamak 
gerektir.  
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Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE SÜRENİN UZAMASI  

(Madde 15) (1) 

 Mücbir sebep kalkana kadar mükellefin ödevleri ertelenir 

ve süreler işlemez, tarh zamanaşımı işlemeyen süreler 

kadar uzatılır. 

VUK’un 15. maddesinde ifade edilen süreler tabirinden 

kanuni ve idari sürelerin anlaşılması gerekir.  
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Örnek: Gerçek usulde vergilendirilen bay (A) 15 Mart-15 Eylül 2017 tarihleri 

arasında ağır kaza nedeniyle hastanede yatmıştır ve bu hususu resmi doktor 

raporuyla belgelendirmiştir. Bu durumda 25 Mart 2017 tarihine kadar 

verilmesi gereken 2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi mücbir 

sebebin kalktığı tarihten itibaren 11 gün uzayarak en geç 26 Eylül 2017 

tarihinde verilmesi gerekir. Ancak mart ve temmuz ayında ödenmesi gereken 

gelir vergi ise yeni beyanname verme süresi olan 26 Eylül 2017 tarihine kadar 

toplu olarak ödenmesi gerekecektir. 31.12.2021 olan normal tarh zamanaşımı 

süresi ise 185 gün uzayarak 04.07.2022 tarihinde sona erecektir.  



Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE SÜRENİN UZAMASI  

(Madde 15) (1) 
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Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE SÜRENİN UZAMASI  

(Madde 15) (2) 
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Örnek: 20 Mart 2017 tarihinde tutuklanan mükellef kurum temsilcisi 5 

Haziran 2017 tarihinde serbest bırakılmıştır.  

 

Mükellef kurumun, 2016 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi 

beyannamesi 25 Nisan 2017 tarihi sonuna kadar verilmesi gerekirken mücbir 

sebep nedeniyle verilememiştir. Bu durumda işlemeyen 25 günlük beyanname 

verme süresi mücbir sebep halinin bittiği süreye ilave edilecektir. 

 

Bu durumda mükellef kurumun, 30 Haziran 2017 tarihinin bitimine kadar 

beyannamesi verilecek ve beyanname verme süresinin son gününe kadar borcu 

ödenebilecektir.  

 

Örnek olaydaki mücbir sebep halinin, beyanname verme süresinin son günü 

olan 25 Nisan 2017 tarihinden sonra ancak vade tarihi olan 30 Nisan 2017 

tarihinde veya bu tarihten önce meydana gelmesi halinde, verginin tahakkuk 

süresi uzamayacağından, ödeme süresi de uzamayacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEP HALİNDE SÜRENİN UZAMASI  

 (Madde 15) (2) 
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Ü.G. Ü.G. 

ÖLÜM HALİNDE SÜRENİN UZAMASI  
(Madde 16) (1) 

• Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan 

hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen 

ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve 

beyanname verme sürelerine üç ay eklenir.  

 

• Aksine Hüküm: Gelir Vergisi Kanunu’nun 92. 

maddesinde ölüm halinde beyannamenin 4 ay 

içinde verileceği hüküm altına alınmıştır. 
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Ü.G. Ü.G. 

ÖLÜM HALİNDE SÜRENİN UZAMASI  
(Madde 16) (2) 
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Örnek 1: 15.08.2016 tarihinde ölen bir mükellefin 1.1.2016-15.08.2016 

dönemine ilişkin gelir vergisi beyannamesinin ölüm tarihinden itibaren 

15.12.2016 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. 

Örnek 2: 15 Şubat 2016 tarihinde ölen ve öteden beri ticari faaliyetine ilişkin 

kazancı gerçek usulde tespit olunan bir mükellef 2016 yılı (01.01.2016-

15.02.2016) gelir vergisi beyannamesinin 15.06.2016 tarihi mesai saati 

bitimine kadar verilmesi gerekmektedir. 

 

Zira burada, GVK’nın 92. maddesinde belirtilen, 4 aylık beyanname verme 

süresi geçerli olacaktır. 

 

Henüz verilmemiş olan 2015 takvim yılına ait beyanname verme süresi için de 

GVK’nın 92. maddesinde belirtilen, ölüm tarihinden itibaren 4 aylık 

beyanname verme süresi geçerli olacaktır. (Bkz: GİB, Mirasçıların Vergisel 

Yükümlülükleri Rehberi, 2014) 

  



Ü.G. Ü.G. 

ÖLÜM HALİNDE SÜRENİN UZAMASI  
(Madde 16) 
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• Diğer taraftan aylık olarak verilmesi gereken muhtasar 

beyanname veya KDV beyanname verme süreleri de, vergi 

kanunlarında özel hüküm bulunmaması nedeniyle VUK’un 16. 

maddesinde belirtilen 3 aylık süre ilave edilecektir. 

 

• Dolayısıyla, 15.02.2016 tarihinde ölen şahsın 23.02.2016 

tarihine kadar vermesi gereken ocak dönemi muhtasar 

beyannamesi mirasçıları tarafından 23.05.2016 tarihine kadar; 

24.02.2016 tarihine kadar verilmesi gereken ocak dönemi 

KDV beyannamesi de 24.05.2016 tarihine kadar yine 

mirasçıları tarafından ölen kişinin bağlı olduğu vergi dairesine 

verilmemesi gerekmektedir. 

 



Ü.G. Ü.G. 

ÖLÜM HALİNDE SÜRENİN UZAMASI  

(Madde 16) 
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Örnek: Tüccar olan Bay (A), 10.02.2016 tarihinde vefat etmiştir.  Bay (A)’nın 

2015 yılı gelir vergisi beyannamesi ile 01.01.2016-10.02.2016 dönemi kıst 

dönem gelir vergisi beyannamesi mirası reddetmemiş kanuni mirasçılar 

tarafından şu şekilde beyan edilecektir. 



Ü.G. Ü.G. 

MÜHLET VERME (ZOR DURUM)    

Madde 17 

• Zor durumda bulunmaları sebebiyle vergi muamelelerine 
ilişkin görevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara 
kanuni sürenin bir katını, kanuni süre bir aydan az olması 
halinde bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca münasip 
bir mühlet verilebilir.  

 

 

 

 

 

 

• Uygulamada idare zor durum halinin bulunup bulunmadığına 
tamamen kendisi karar vermektedir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MALİ TATİL 

• 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali 

tatil uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda Her yıl temmuz 

ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi 

tatil olması halinde ise temmuz ayının ilk iş gününü takip 

eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü (dahil) 

kadar mali tatil uygulanmaktadır. 

 
 30 haziran tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi halinde 

mali tatil 3 Temmuz tarihinde, 

 30 Haziran tarihi Pazar gününe denk gelmesi halinde ise 2 

Temmuz tarihinde mali tatil uygulaması başlamaktadır. 
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Ü.G. Ü.G. 

1. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 

1.1. 

Son günü malî tatile rastlayan -

Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni 

süresinde verilmesi gereken 

beyannamelerin verilme süreleri 

Mali tatilin son gününü izleyen 

tarihten itibaren yedi gün 

uzayacaktır. 
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Örnek: (X) vergisinin 2016 haziran dönemi beyannamesi 10 Temmuz 2016 

tarihinde akşamına kadar verileceği varsayıldığında son günü mali tatile 

rastlayan 2016/Haziran dönemi (X) Vergisi beyannamesinin verilme süresi mali 

tatil nedeniyle 27.07.2013  tarihine  uzayacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

1. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 

1.2. 

İkmalen, re'sen veya idarece yapılan 

tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan 

vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları 

ve gecikme faizlerinin ödeme süresi 

Mali tatilin son gününü 

izleyen tarihten itibaren yedi 

gün uzayacaktır. 
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Örnek: Mükellef adına resen tarh edilen gelir vergisi ve kesilen vergi ziyaı 

cezası Vergi ve Ceza İhbarnamesi ile 10.05 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Mükellef dava açma, uzlaşma ve cezada indirim haklarını kullanmamıştır. Bu 

durumda mali tatile rastlayan ödeme süresi, 27.07.2016 tarihine uzayacaktır.  

 

Sonraki slayttaki şekle bakınız. 

Ön Bilgi:  

İhbarname tebliği tarihinden itibaren mükelleflerin 30 günlük dava açma, 

uzlaşma veya ceza indirim talep etme  hakkı bulunmaktadır. Bu haklar 

kullanılmadığı takdirde vergiler tahakkuk etmekte kesinleşmektedir. Bu 

vergiler için vade tarihi ise tahakkuk tarihinden itibaren 1 Aylık sürenin 

sonudur. 



Ü.G. Ü.G. 

1. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 
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Ü.G. Ü.G. 

1. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 
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1.3. 

Başvurulara ilişkin süreler 

(Uzlaşma ve cezada indirim 

başvurularına ilişkin 

süreler) 

Son gününün mali tatile 

rastlaması halinde söz 

konusu süre, mali tatilin son 

gününü izleyen tarihten 

itibaren yedi gün uzamış 

sayılacaktır.   

Örnek: Mükellef adına resen tarh edilen gelir vergisi ve kesilen 

vergi ziyaı cezası Vergi ve Ceza İhbarnamesi ile 15.06 2016 

tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda son günü mali tatile 

rastlayan uzlaşma talep etme süresi, 27.07.2016 tarihine 

uzayacaktır.  

 

Sonraki slayttaki şekle bakınız. 



Ü.G. Ü.G. 

Başvurulara İlişkin Süreler-Mali Tatil 
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Ü.G. Ü.G. 

1. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler 
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1.4. 
Devamlı bilgi vermeye ilişkin 

süreler 

Son gününün mali tatile rastlaması 

halinde anılan süre, mali tatilin son 

gününü izleyen tarihten itibaren yedi 

gün uzamış sayılacaktır 

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve 

kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye 

ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve 

vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri 

verilmesine ilişkin sürenin son günü mali tatile rastlaması 

halinde bilgi verme süre 27 Temmuz tarihine uzayacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

2. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler 

2.1. Muhasebe kayıt süreleri 

Süre mali tatil süresince işlemeyecek, mali 

tatilin bitimini takiben kalan süre işlemeye 

devam edecek 

2.2. 
Bildirme süreleri (VUK 

Md.153 ila 170 te yer alan 

bildirmeler) VUK 168 

Süre mali tatil süresince işlemeyecek, mali 

tatilin bitimini takiben kalan süre işlemeye 

devam edecek 

2.3. 

Dava açma süreleri 

(vergi/ceza 

ihbarnamesinin tebliğ 

tarihinden itibaren 30 

gündür.) 

  

Süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. 

Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma 

süresinin son gününün çalışmaya ara 

verme süresine rastlaması durumunda ise 

dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin 

sona erdiği günü izleyen günden itibaren 

yedi gün uzayacaktır. 

2.4. 
Mali tatil süresi içinde 

gerçekleşen tebligat 

işlemlerine ilişkin süreler 

Süre mali tatil süresince işlemeyecektir. 
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Ü.G. Ü.G. 

2. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler 

60 

Örnek: Mükellef adına resen tarh edilen gelir vergisi ve kesilen 

vergi ziyaı cezası Vergi ve Ceza İhbarnamesi ile 15.06.2016 

tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda son günü mali tatile 

rastlayan dava açma süresi, 03.08.2016 tarihine uzayacaktır. 

Ancak bu tarih  Adli Tatil içinde olması nedeniyle dava açma 

süresi 07.09.2016 tarihine uzayacaktır. 

 

Sonraki slayttaki şekle bakınız. 



Ü.G. Ü.G. 

Mali Tatil-Adli Tatil 
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Ü.G. Ü.G. 

3. Mali Tatilin Etkilediği Diğer Hususlar 

3. 1. 
Defter ve belgelerin ibrazı, 

vergi incelemesine başlama, 

Tutanak İmzalatma 

Malî tatil süresince inceleme amacıyla 

defter ve belgelerin ibrazı talep 

edilemez, mükellefin işyerinde 

incelemeye başlanılmaz 

Tespitlerin yer aldığı tutanağı 

imzalamaya davet edilemeyecektir 

3.2. 
Bilgi isteme ve tebligat 

işlemleri 

Tatil süresince, vergi ve ceza 

ihbarnameleri ile mahsup taleplerine 

yönelik olanlar hariç, bilgi isteme 

talepleri mükelleflere, vergi ve ceza 

sorumlularına bildirilmez 

3.3. 
Gerek tarhiyat öncesi gerekse de tarhiyat sonrası uzlaşmayla ilgili 

olarak, mükelleflerin bu yönde bir talebi olmadığı müddetçe, mali tatil 

süresi içinde uzlaşma günü verilemeyecektir 
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Ü.G. Ü.G. 

4. Mali Tatille İlgili Özellik Arz Eden Durumlar 

4.1. 
Mali tatilin sona erdiği günü 

izleyen beş gün içinde biten 

kanuni ve idari süreler 

Malî tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibaren beşinci günün mesai saati 

bitiminde sona ermiş sayılır. 

20.07<24.07<25.07           25.07 

4.2. 
Beyanname verme süresi mali 

tatil nedeniyle uzamış olan 

vergilerde ödeme süresi  

(aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), 

uzayan beyanname verme süresinin son 

gününü izleyen günün mesai saati 

bitimine kadar uzamış sayılır. 
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Ü.G. Ü.G. 

Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler 

5.1. Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya 

tahsil edilen vergi, resim ve harçlar 

5.2. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim 

vergisi ile şans oyunları vergisi 

5.3. Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak 

verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri 

5.4. 

Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının 

ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen 

sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen 

ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır. 
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Ü.G. Ü.G. 

Vergi Alacağının Tayini 
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Vergiyi 

Doğuran Olay 

    
Tarh 

    
Tebliğ 

    
Tahakkuku 

    
Tahsil 

          

 Md.  19  Md. 20  Md.  21  Md.  22  Md.  23 

Vergi alacağı 

vergi 

kanunlarının 

vergiyi 

bağladıkları 

olayın vukuu 

veya hukuki 

durumun 

tekemmülü ile 

doğar. 

Verginin tarhı, 

vergi 

alacağının 

kanunlarında 

gösterilen 

matrah ve 

nispetler 

üzerinden vergi 

dairesi 

tarafından 

hesaplanarak 

bu alacağı 

miktar 

itibariyle tespit 

eden idari 

muameledir. 

Tebliğ, 

vergilendirmeyi 

ilgilendiren ve 

hüküm ifade 

eden hususların 

yetkili 

makamlar 

tarafından 

mükellefe veya 

ceza 

sorumlusuna 

yazı ile 

bildirilmesidir. 

Verginin 

tahakkuku, tarh 

ve tebliğ edilen 

bir verginin 

ödenmesi 

gereken bir 

safhaya 

gelmesidir. 

Verginin tahsili, 

kanuna uygun 

surette 

ödenmesidir 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİYİ DOĞURAN OLAY (Madde 19) 

 Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya 
hukuki durumun tekemmülü ile doğar.  

 

 Vergi alacağı mükellef bakımından “Vergi Borcunu” teşkil eder. 

 

 Vergiyi doğuran olay, özellikle, vergilendirme döneminin tespiti ve 
zamanaşımı süresinin tayini açısından önem arz eder.  

 

 Vergiyi doğuran olay ; 

- Gelir ve kurumlar vergisi açısından kazanç veya iradın elde edilmesi,  

- KDV açısından malın teslim edilmesi veya hizmetin yapılması, vd.,  

- Gümrük vergilerinde bir malın gümrük bölgesine girmesi,  

- Emlak vergisi açısından binaya arsaya veya araziye sahip olunması,  

- VİVK de ölüm veya bağış yolu ile malların kişinin mülkiyetinden diğer bir 
kişinin mülkiyetine geçirilmesi,  

- Damga vergisinde sözleşmenin imzalanması durumlarıdır. 
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Ü.G. Ü.G. 

TARH  (Madde 20) 

Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah 

ve nispetler üzerinden Vergi Dairesi tarafından 

hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit 

eden idari muameledir.  
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Örnek: 20.000 TL gelir vergisi matrahı beyan eden bir 

mükellefin söz konusu matrahına ilgili dönemdeki vergi 

tarifesinin uygulanarak hesaplanması gereken gelir vergisinin, 

idare tarafından tutar olarak belirlenmesi tarh işlemidir. 



Ü.G. Ü.G. 

TEBLİĞ  (Madde 21) 

• Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların 
yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna 
yazı ile bildirilmesidir. 

 

• Vergi idaresinin yaptığı işlemin mükellef açısından bir değer 
ifade etmesi, bu işlemin mükellef tarafından bilinebilmesi 
halinde mümkün olur. 

 

• Vergi dairesinin tarh ettiği vergiyi, kestiği cezayı mükellefe 
tebliğ etmediği durumlarda mükelleften istenecek  vergi ve 
cezadan da söz edilemez. 

 

• Tebliğ, yetkili makamlar tarafından ve mutlaka yazı ile 
yapılmalıdır. 
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Ü.G. Ü.G. 

TAHAKKUK (Madde 22) 

• Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir. 
 

• Beyan üzerinden alınan vergilerde tahakkuk, tahakkuk fişinin 

düzenlenmesi ile gerçekleşir. 
 

• Diğer tarhiyatlarda(ikmalen, resen, idarece) tahakkuk, tebliğ tarihinden 

itibaren 30 günlük yasal hakların (uzlaşma, dava açma, ceza indirimi gibi) 

kullanma süresinin geçirilmesi ile gerçekleşmektedir. 
 

• Beyan üzerine düzenlenen tahakkuk fişinin alınmamış olması verginin 

tahakkukunu engellememektedir. 
 

• Tahakkuk ile Kesinleşme her zaman aynı değildir. Verginin kesinleşmesi; 

dava açma süresi içinde dava açılmaması, yargı mercilerince nihai kararın 

verilmiş olması veya uzlaşmanın vaki olması gibi haller nedeniyle, verginin 

kesinleşmesi ve itiraz edilmeyecek duruma gelmesidir. Örneğin; İhtirazı 

kayıtla beyanname verildiğinde vergi tahakkuk etmekte ancak 

kesinleşmemektedir. 

69 



Ü.G. Ü.G. 

TAHSİL  (Madde 23) 

• Verginin tahsili, kanuna uygun biçimde ödenmesini ifade 

etmektedir.  

• Kanuna uygun biçimde ödenmesi, kanunun gösterdiği yerlere 

ve istediği zamanda ödenmesini ifade eder.  

• Her vergi kanunu kendi içinde ilgili verginin tarh yeri  ve 

ödeme zamanını belirlemektedir. 

 

70 

TAHAKKUKU TAHSİLE BAĞLI VERGİLER 
(Madde 24) 

• Bazı vergilerde tahakkuk ve tahsil aşamaları aynı anda oluşur. 

 Örnek: Harçlar Kanunu 94. maddesi uyarınca pasaport, ikamet 

tezkeresi ve tasdik harçları peşin olarak alınır. Harcın tahsili, hem 

tahakkuku hem de tahsil aşamasını içine almaktadır. 



Ü.G. Ü.G. 

TARHİYAT TÜRLERİ 
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Ü.G. Ü.G. 

BEYANNAMEYE DAYANAN TARH 
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*Bir çok vergi türü için beyannamenin elektronik ortamda verilmesi zorunludur. Bu zorunluluğu Vergi İdaresi 

VUK Mük. 257/4'den aldığı yetki ile tebliğler çıkararak düzenlemektedir. Bazı durumlarda halen elden ya da 

posta ile beyanname alınması uygulaması devam etmektedir. Ör: Tasfiye, Birleşme ve Devir İşlemleri ile ilgili 

KV beyannameleri   



Ü.G. Ü.G. 

ELEKTRONİK ORTAMDA 

GÖNDERİLEBİLECEK BEYANNAMELER 
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1 Kurumlar vergisi beyannamesi 11 Banka muameleleri vergisi beyannamesi,  

2 
Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi 

beyannamesi 
12 Sigorta muameleleri vergisi beyannamesi,  

3 Yıllık gelir vergisi beyannamesi 13 
Özel tüketim vergisi beyannamesi  

(I Sayılı Liste) (OTV 1), 

4 
Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi 

beyannamesi, 
14 

Özel tüketim vergisi beyannamesi  

(II Sayılı Liste) (OTV 2A),  

5 Katma değer vergisi beyannamesi (1 No’lu)  15 
Özel tüketim vergisi beyannamesi  

(II Sayılı Liste) (OTV 2B),  

6 Katma değer vergisi beyannamesi (2 No’lu) 16 
Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: 

Alkollü İçkiler İçin) (OTV 3A),  

7 Muhtasar beyanname 17 
Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: 

Tütün Mamülleri İçin) (OTV 3B),  

8 Damga vergisi beyannamesi,  18 
Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: 

Kolalı Gazozlar İçin) (OTV 3C),  

9 Özel iletişim vergisi beyannamesi, 19 
Özel tüketim vergisi beyannamesi (IV Sayılı Liste:) 

(OTV4), 

10 Şans oyunları vergisi beyannamesi,      

1- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar tarafından verilmesi gereken muhtasar ve katma değer 

vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda verilme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

2- Ticari faaliyetlerinden dolayı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda 

gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

3-Tasfiye, devir, birleşme ve hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi gereken kıst dönem 

beyannameler henüz elektronik ortamda alınamamaktadır.  

Kaynak: http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm (Erişim: 24.04.2014) 

http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm
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http://www.ivdb.gov.tr/soru-cevap/e-beyan.htm


Ü.G. Ü.G. 

İKMALEN VERGİ TARHI  (Madde 29) 

1. Daha önce bir tarhiyat yapılmış olmalıdır, 

2. Matrah veya matrah farkı defter, kayıt ve belgelere veya kanuni 

ölçülere göre tespit edilmiş olmalıdır. 

 

 Kanuni ölçülere ilişkin bazı örnekler: 

– VUK’ta yer alan değerleme ölçüleri, 

– VUK 267’nci maddeye göre emsal bedelin takdir komisyonunca 

belirlendiği durumlar, 

– Amortisman oran ve süreleri. 
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Örnek: Mükellef B işletme aktifine kayıtlı bilgisayar için faydalı ömrü 5 yıl 

olarak dikkate alıp % 20 oranında amortisman ayırması gerekirken faydalı 

ömrü 2 yıl olarak kabul ederek % 50 oranında amortisman uygulamışsa, 

maliyet bedeli üzerinden fazladan (%50-%20=%30) amortisman ayırmış 

olmaktadır. Amortisman oranı kanuni ölçü olduğu için buradan tespit edilen 

farkın ikmalen tarhiyata konu edilmesi mümkündür. 



Ü.G. Ü.G. 

RE’SEN VERGİ TARHI (Madde 30) 

• Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya 
kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde 

takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi 
incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi 
inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden 
vergi tarh olunmasıdır. 

 

• Takdir Keyfi Olamaz! 02.12.1988 ve 1988/8 sayılı VUK İç Genelgesi’nde 
matrah takdiri için sevk edilecek dosyalarda sağlıklı ve gerçekçi matrah 
takdiri yapılabilmesi için bulunması gereken asgari bilgi ve belgeler 
belirlenmiştir. Takdir kararının keyfi olmaması, bir araştırmaya veya 
incelemeye dayanması ve gerektiğinde bilirkişiden yararlanılması gerekir. 

 

• VUK’un 30’uncu maddesinde resen vergi tarhiyatını gerektiren 
hususlar altı bent halinde sayılmış olup, bu hallerden herhangi birinin 
bulunması durumunda vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, 
kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün 
olmadığı kabul edilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

RE’SEN TAKDİR SEBEBİ SAYILAN DURUMLAR (1) 

1)Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde 
verilmemişse, 
 Emlak Vergisi ve VİV’de ek süreler, 

Beyannamenin imzalamadan verilmesi hali de, yargıda hiç 
verilmediği şeklinde kabul görmektedir… 

 İdare tarafından verilen süre de kanuni süre olarak 
değerlendirilir… 

 Pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannameler kanuni 
süresinde verilmiş sayılır…  

Başkaca takdir sebepleri varsa da tarhiyat resen yapılabilir. 

Beyannamesini yasal süresi içinde vermeyen mükellef 
hakkında vergi incelemesine başlanmamış ve vergi dairesi 
mükellefi ilgili dönem matrahının belirlenmesi amacıyla takdir 
komisyonuna sevk etmemişse, mükellefin yasal süresinden 
sonra verdiği beyannamede bildirilen matrah üzerinden 
gerekli tarhiyat resen yapılır bu beyannameler için vergi ziyaı 
cezasının yarısı kesilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

RE’SEN TAKDİR SEBEBİ SAYILAN DURUMLAR (2) 

2)Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde 
verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına 
ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa, 

 

Bu durumda takdir komisyonunca matrahın takdirine 
gidilmeyerek, takdir komisyonu tarafından mükellefe 15 
günden az olmamak üzere bir süre verilmekte ve vergi 
matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni 
defterlerini ibraza davet edilmektedir. Defter ve 
belgelerini ibraz eden mükellefin kayıtlarının ihticaca 
salih bulunması koşuluyla defter ve belgelerine göre 
bulunan matrahtan daha fazla matrah takdir edilemez. 
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Ü.G. Ü.G. 

RE’SEN TAKDİR SEBEBİ SAYILAN DURUMLAR (3) 

3)Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmı 
tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili 
olanlara her hangi bir sebeple ibraz edilmezse, 

 

 Birinci sınıf tüccar olan Mükellefin envanter defterini tutmaması veya imalat işiyle 
uğraşan birinci sınıf tüccarın imalat defterini tutmaması durumları resen takdir 
nedenidir. 

 

 Danıştay 4. Daire Esas No : 1999/350 Karar No: 1999/3959 kararı: VUK’un 
“vergi incelemesinin yapılma yerine” ilişkin olarak 139’uncu maddesi hükmü 
gerekleri yerine getirilmeden doğrudan defter ve belgelerin büroya ibrazının 
istenmesi ve ibraz edilmemesi üzerine de resen takdire gidilmesi hukuka uygun 
değildir.  

 

 Bir defterin kısmen tutulmamış olması halinde bu bent uyarınca değil, defter ve 
belgelerin ihticaca salih olmaması nedeniyle takdir nedeninin doğacağı söylenebilir. 
Defterin tamamen tutulmaması bu bent kapsamında değerlendirilmelidir. 

 

 Bilanço usulüne göre defter tutması gerekirken işletme defteri tutan mükellefin de 
dönem matrahı resen takdir olunur. Çünkü tutulması gereken kanuni defterler 
tutulmamıştır. 
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Ü.G. Ü.G. 

RE’SEN TAKDİR SEBEBİ SAYILAN DURUMLAR (4) 

4) Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi 
matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan 
vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması 
dolayısıyla ihticaca salih bulunmazsa, 

 

İhticaca Salih Bulunmama: “Delil ve belge göstermeye 

uygun olmamak”-Defter kayıt ve belgelerinin sıhhatli bir vergi 

incelemesi yapılması için yeterli bulunmaması anlamına 

gelmektedir. 
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Örnek: (Y) Ltd.Şti. 2016 hesap döneminde emtia alımlarının bir kısmını sahte 

faturalarla belgelendirmiştir. Bu durumda matrahın defter, kayıt ve belgelere 

veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmadığı kabul edilir ve 

tespit edilen matrah farkı resen tarhiyata konu edilir. 



Ü.G. Ü.G. 

RE’SEN TAKDİR SEBEBİ SAYILAN DURUMLAR (5) 

5) Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen 
beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil 
bulunması 30/6’da bir diğer resen takdir nedeni olarak 
belirtilmiştir. 

 
6) Bu kanunun mükerrer 227. maddesi uyarınca 3568 sayılı 
Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalattırma 
mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya 
tasdik kapsamına alınan konularda YMM tasdik raporu 
zamanında ibraz edilmezse, ilgili dönem matrahının 30/8’e göre 
resen takdir edilmesi gerekmektedir. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİNİN İDARECE TARHI  

(Mükerrer Madde 30) 

İdarece tarhiyat yapılabilmesi için; 

İkmalen veya resen tarhiyat yapılmasını gerektirecek 

nedenlerin bulunmaması, 

Vergi kanunlarıyla belirlenen süreler içinde vergileri tarh 

ettirmek için zamanında müracaat edilmemiş veya 

mükelleflerin kanunlarla kendilerine yüklenilmiş bir 

takım mecburiyetlerin yerine getirilmemiş olması gerekir. 
 

Bu takdirde vergi, 131 inci madde mucibince tanzim edilen 

yoklama fişine müsteniden tarh olunur. 
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Örnek: Emlak vergisi değerini tadil eden bir duruma(EVK md.33) ilişkin 

mükellefin bildirimde(EMK Md.23 zorunluluk) bulunmaması ve yoklama ile 

bu durum tespiti halinde vergi idarece tarh edilir. 



Ü.G. Ü.G. 

TAKDİR KOMİSYONU 

İllerde Defterdarın, İlçelerde malmüdürünün (müstakil 
vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi 
müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların 
başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki 
memuru ile seçilmiş diğer iki üyeden kurulur. 

Seçilmiş iki üye, tüccarlar için ticaret odasınca, diğer 
meslek erbabı için bağlı olunan mesleki teşekkül 
tarafından seçilir.  

Daimî komisyon bulunmayan yerlerde takdir işleri geçici 
komisyonlar tarafından görülür. 

Komisyon toplantılarını mükellefin sanat veya meslek 
bakımından bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, servet 
takdiri işlerinde ise yalnız Ticaret Odasından seçilen 
üyeler iştirak eder. 
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Ü.G. Ü.G. 

İHBARNAME ESASI (Madde 34) 

• İkmalen ve resen tarh edilen vergiler 

“ihbarname” ile ilgililere tebliğ olunur. Türü ve 

doğuşu ayrı ayrı olan vergiler için ayrı 

ihbarname kullanılır. 

 

• Verginin idarece tarhı da ihbarname esasına 

göre yapılır. Yani idarece tarh olunan vergi ve 

cezalar için de ihbarname düzenlenerek 

mükellefe tebliğ edilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİĞ 

YÖNTEMLERİ 
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Ü.G. Ü.G. 

TEBLİĞ ESASLARI 

Ülkemizde tebliğ esas olarak Tebligat Kanununa göre yapılmaktadır ancak 

vergilendirmeyle ilgili tebliğler VUK’a göre yapılır. Tebligat kanunun 51. 

maddesinde “Mali Tebliğlerin” kendi kanunlarında açık hüküm bulunmayan 

hallerde tebligat kanuna göre yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Kanun’un 93. maddesine göre, tahakkuk fişi hariç, vergilendirme ile ilgili 

olup, hüküm ifade eden bütün vesikalar ve yazılar (vergi/ceza 

ihbarnameleri, defter ve belge ibrazı için gönderilecek yazılar, bilgi isteme 

yazıları v.b) adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla 

ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ise  ilân yolu ile 

tebliğ edilir 

Ancak, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda 

yapılması mümkündür. 

(6009 sayılı kanunla eklenen VUK 107/A maddesi ile, VUK 93. maddesinde 

belirtilen usullere bağlı kalınmadan elektronik ortamda tebliğ yapılabilme 

imkanı getirilmiştir.) 
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Ü.G. Ü.G. 

TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER  (Madde 94) 

• Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni 
temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan 
teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. 
Tüzelkişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan 
birine yapılması kafidir. 

 

• Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde 
ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da 
müstahdemlerinden birine yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine 
tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması 
ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir). 

86 

Tebliğ - mükelleflere 

- mükelleflerin kanuni temsilcilerine 

- mükelleflerin umumi vekillerine 

- vergi cezası kesilenlere yapılır. 

Tebliğ yapılacak kimsenin tespiti önemli. Tüzel kişilerde yetkilinin tespiti için 

mutlaka elektronik ortamda  Ticaret Sicil Arşivi veya ticaret sicil gazetesi 

sorgulaması yapılmalıdır. 



Ü.G. Ü.G. 

YABANCI ÜLKELERDE BULUNANLARA 

TEBLİĞ (Madde 97) 

• Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili 
makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma varsa veya o 
memleketin kanunları müsait ise o yerdeki Türk siyasi memuru veya 
konsolosu tebliğin yapılmasını o ülkenin yetkili makamdan ister. 

• Türk Vatandaşlarına Tebliğ: Tebliğ bizzat Türk siyasi memuru 
veya konsolosu tarafından da yapılabilir.Tebliğ yapılacak kişinin 
resmi görevde bulunan memur olması halinde tebliğ Dışişleri 
Bakanlığı’nca yapılmaktadır. 

• Türk Vatandaşı Olmayanlara Tebliğ: Tebliğ evrakının tebliği 
çıkaracak makamın bağlı olduğu bakanlık vasıtasıyla Dışişleri 
Bakanlığına oradan da ilgili ülkede bulunan elçilik ve 
konsolosluklara gönderilmesi gerekir. Ancak bu şekil uzun bir 
süreci gerektirdiğinden Maliye Bakanlığı uygulamayı tebliğ 
çıkaracak makamın bağlı olduğu Bakanlık vasıtasıyla ilgili ülkedeki 
konsolosluk veya elçiliğe gönderilmesi şeklinde değiştirmiştir. 
(GGM’nin 09.01.1987 tarihli makam onayı) 

• Yabancı Memlekette Bulunan Askeri Şahıslara Tebliğ: Bağlı 
bulundukları komutanlıklar vasıtasıyla yapılır. 
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Ü.G. Ü.G. 

POSTA İLE TEBLİĞ USULÜ (Madde 100) 

Tebliğ edilecek evrak kapalı bir zarf içinde 

postaya verilir. (Madde 99) 

Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta 

idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte 

tebliğ edilmiş sayılır.  
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Ü.G. Ü.G. 89 

Bu Kanuna göre bilinen adresler şunlardır: (7061 Sayılı Kanununla Değişmiş Hali) 

1. Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri 

adresleri,  

2. Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar 

tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,  

3. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan 

adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.  

 

Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih 

itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit 

edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.  

 

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin 

bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde 

kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden 

birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa 

temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri 

adresinde yapılır. 

 

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim 

yeri adresinde yapılır. 

BİLİNEN ADRESLER (Madde 101) 



Ü.G. Ü.G. 

TEBLİĞ EVRAKININ TESLİMİ  (Madde 102) 

 Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilir ve bu durum muhatap ile posta 

memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur. Muhatap imza 

edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin 

başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.  

 Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren 

bir pusula kapıya yapıştırılır. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek, 

tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim eder. Bu durumda tebliğ, pusulanın kapıya 

yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılır.  

 Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan işyeri 

adreslerine tebliğe çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak olanların bu adreste bulunamaması durumunda 

(Bulunamama durumu o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından 

tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bu 

durumda bu Kanunun 101 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.  

 Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan adrese tebliğe 

çıkılan hallerde, tebliğ yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda (Bulunamama durumu 

o adresten geçici ayrılmaları da kapsar.) durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh 

ve imza edilerek, tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci 

tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ 

evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği 

şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine 

şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın 

yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı 

günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.  

 Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir 90 



Ü.G. Ü.G. 

İLAN YOLUYLA TEBLİĞ (Madde 103) 

Aşağıdaki hallerde Tebliğ İlan Yoluyla Yapılır 

1. Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında 
bilinen adresi yoksa, 

2. Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) 
ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste 
tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt 
sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,  

3. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ 
yapılmasına imkân bulunmazsa, (Gerek yabancı 
ülkede diplomatik ilişkilerin bulunmaması ya da bu 
ilişkilerin savaş, kriz vs. sebeplerle kesilmesi halleri 
bu durumlara örnek gösterilir) 

4. Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân 
bulunmazsa. 
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Ü.G. Ü.G. 

İLAN ŞEKLİ (Madde 104) 
 Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere,  (1.1.2018 tarihinden 

itibaren) 2.200 -TL'den az vergi veya vergi cezalarda, ilan yazısı vergi 
dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ayrıca gazetelerde ilan 
yapılmaz. 

 Tebliğin konusu (1.1.2018 tarihinden itibaren) 2.200 -TL – 220.000 -
TL arasındaki vergi veya vergi cezası olduğu takdirde ilan yazısı tebliğ 
yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve ilan, ilgili 
vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya 
daha fazla gazetede yayımlanır.  

 Tutarın (1.1.2018 tarihinden itibaren) 220.000 -TL ve üzeri vergi ve 
cezalarda ilan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus 
mahalline asılır ve Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden 
birinde ayrıca yayımlanır. 

 Ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi 
olarak kabul edilir. 

 Ayrıca, ilan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı 
olduğu muhtarlığa gönderilir. 

 Ya da tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan 
mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir. 
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Detaylı Bilgi İçin Bkz: 345 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 



Ü.G. Ü.G. 

İLAN ŞEKLİ (Madde 104) 
345 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği: «İlan şeklinin 

belirlenmesinde, vergi aslı ve ceza tutarlarının toplamı değil sadece vergi aslı 

tutarı dikkate alınacaktır. Vergi aslı tutarı kanunda belirlenmiş olan haddi 

geçerse, haddi geçen miktar esas alınmak suretiyle hem vergi aslı hem de buna 

bağlı olarak kesilen ceza miktarı aynı şekilde ilan edilecektir. Ancak, vergi 

aslına bağlı olmayan cezaların ilan yoluyla tebliğ edileceği durumlarda, ceza 

tutarına göre ilanın şekli belirlenecektir.» 
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İLANIN MUHTEVİYATI (Madde 105) 

İlanlarda, tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek suretiyle 

adları/unvanları yazılı muhataplara; 

1. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya 

vekil vasıtasıyla müracaat etmeleri veyahut açık adreslerini bildirmeleri; 

2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 

    Hususları bildirilir. 



Ü.G. Ü.G. 

İlanen Tebliğ Süreci 
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Örnek -1 : Gerçek usulde vergilendirilen tüccar Bay (A)’nın 2011 takvim yılı 

hesap ve işlemleri 2016 yılında incelenmiştir. İnceleme neticesinde düzenlenen 

inceleme raporları ile mükellef adına  100.000 TL gelir vergisinin re’sen tarh 

edilmesi ve vergi aslı üzerinden 1 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi önerilmiştir. 

İnceleme raporuna göre mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince 10.10.2016 

tarihinde Vergi ve Ceza İhbarnamesi düzenlenmiştir.  Mükellefin bilinen adresine 

posta ile tebligat yapılamaması üzerine ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. 

İlan yazısı 20.10.2016 tarihinde vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline 

asılmış ve aynı gün düzenlenen tutanakla durum tespit edilmiştir. 22.10.2016 

tarihinde ilan yazısı yerel bir gazetede yayımlanmıştır. 

 

(Sonraki slayttaki şekle bakınız.) 



Ü.G. Ü.G. 

İlanen Tebliğ Süreci 
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Ü.G. Ü.G. 

İlanen Tebliğ- Zamanaşımı 
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Örnek -2 : Gerçek usulde vergilendirilen tüccar Bay (A)’nın 2011 takvim yılı 

hesap ve işlemleri 2016 yılında incelenmiştir. İnceleme neticesinde düzenlenen 

inceleme raporları ile mükellef adına  100.000 TL gelir vergisinin re’sen tarh 

edilmesi ve vergi aslı üzerinden 1 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi önerilmiştir. 

İnceleme raporuna göre mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince 10.10.2016 

tarihinde Vergi ve Ceza İhbarnamesi düzenlenmiştir.  Mükellefin bilinen adresine 

posta ile tebligat yapılamaması üzerine ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. 

İlan yazısı 20.11.2016 tarihinde vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline 

asılmış ve aynı gün düzenlenen tutanakla durum tespit edilmiştir. 22.11.2016 

tarihinde ilan yazısı yerel bir gazetede yayımlanmıştır. 

 

(Sonraki slayttaki şekle bakınız.) 



Ü.G. Ü.G. 

İlanen Tebliğ- Zamanaşımı 
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Ü.G. Ü.G. 

İLANIN NETİCELERİ (Madde 106) 

• İlan üzerine bizzat veya vekil vasıtasıyla müracaat edenlere 

yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır. 

 

• İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine 

müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara, ilan 

tarihinden başlayarak bir ayın sonunda tebliğ yapılmış 

sayılır. 
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MEMUR VASITASIYLA TEBLİĞ (Madde 107) 

Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da 

yaptırtmaya yetkilidir. 



Ü.G. Ü.G. 

Elektronik Tebligat (Md.107/A)(1) 

1. Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler: 

a. Kurumlar vergisi mükellefleri 

b. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir 

vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit 

usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye 

tabi olmayan çiftçiler hariç) 

c. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat 

yapılmasını talep edenler 

2. E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 

2016  tarihinden itibaren başlamıştır. 
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Ü.G. Ü.G. 

Elektronik Tebligat (Md.107/A)(2) 

3. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına 
İletilmesi 
– Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden 

erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine 
sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat 
adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, 
parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte 
yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine 
erişeceklerdir. 

– Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, 
muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 
beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

– Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde 
arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin 
iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli 
tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik 
tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere 
sunulacaktır. 
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Ü.G. Ü.G. 

HATALI TEBLİĞLER (Madde 108) 

Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekil hatalarından dolayı 

hukuki kıymetlerini kaybetmezler;  

 

Ancak; 

• vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda; 

–  mükellefin adının,  

– verginin nevi veya miktarının, 

– vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması  

 

• veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş 

bulunması 

 

 vesikayı hükümsüz kılar. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ ALACAĞININ KALKMASI   

Madde 110-126 
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Ü.G. Ü.G. 

ÖDEME ZAMANI (Madde 111) (1) 
• Vergi, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödenir. 

Ödeme süresinin son günü verginin vadesi tarihidir. 

 

 

 

 

 

 

 

• Vergi Usul Kanunun 15, 17 ve 342'ci maddelerinin uygulanması dolayısıyla sürenin 
uzaması halinde vade uzayan sürenin bittiği gündür. 

• Beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde, beyan edilen vergi tahakkuk 
işleminin bitmesi beklenmeksizin vadesinde ödenir. 

• Bu suretle belli edilen günler verginin vadesi yerine geçer. 

• Maliye Bakanlığı; mücbir sebep hali ilân edilen yerlerdeki mükelleflerin, bu Kanun 
kapsamında olup, ödeme süresi afet tarihinden sonraya rastlayan her türlü vergi, 
ceza ve gecikme faizleri ile bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 
verecekleri beyannamelere istinaden tahakkuk ettirilen vergilerin ödeme sürelerini, 
vadelerinin bitim tarihinden itibaren azamî bir yıl süreyle uzatmaya yetkilidir. Bu 
yetki; bölge, il, ilçe, mahal ve afetten zarar görenler ile afetten zarar görme derecesi 
veya vergi türleri itibarıyla farklı süreler tespit etmek suretiyle de kullanılabilir. 
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Örnek: GVK’nın 117. maddesi uyarınca; Şubat ayı içerisinde verilmesi gereken 

beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi Şubat ve 

Haziran aylarında, Mart ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir 

üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki 

eşit taksitte ödenir. 



Ü.G. Ü.G. 

ÖDEME ZAMANI (Madde 111)(2) 

• Ayrıca, VUK 371’inci maddeye göre pişmanlık 

hükümleri kapsamında verilen beyannameler 

üzerinden tahakkuk eden ödeme süresi geçen 

vergiler ve pişmanlık zammının, haber 

verme tarihinden itibaren 15 gün içinde 

ödenmesi gerekir. Ancak taksit süreleri henüz 

geçmemiş olan vergiler taksit süresinde ödenir. 
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Örnek: 2011 yılında elde ettiği MSİ’ye ilişkin GV Beyannamesini 10 Haziran 

2012 tarihinde veren bir mükellefe 60.000 TL GV tahakkuk ettirilmişse, 

mükellefin 25 Haziran’a kadar 30.000 TL+Pişmanlık zammını ödemesi 

gerekir. İkinci taksit Temmuz 2012 içinde ödenir.  



Ü.G. Ü.G. 

ÖDEME ZAMANI (Madde 111) 
1. İkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel 

tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen 
geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak 
bir ay içinde ödenir. 

 
 

2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla 
beyan üzerine tarh olunan vergiler, beyanname verme süreleri içinde ödenir. 

 

• Mükellefin, vadeleri mezkûr süreden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır. 
 

• Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri 
kalkanların ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden 
başlayarak bir ay içinde ödenir. 
 

• Bu fıkrada yazılı tahsil süreleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
mucibince teminat gösterildiği takdirde, Vergi Kanunu ile belli taksit zamanına 
kadar ve taksit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. 

 
 

3. Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 27 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince tahsili durdurulan 
vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan 
vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.  
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Ü.G. Ü.G. 

GECİKME FAİZİ 
İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda: 

 

– a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında 

belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden 

itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; 
 

– b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi 

kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal 

vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar; 
 

• Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında 

gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin 

hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz. 
 

• Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına, (a) fıkrasında 

belirtilen tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre 

için uygulanır. 
 

• Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından 

istenildiği takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen ödenebilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

GECİKME FAİZİ-GECİKME ZAMMI 

KARŞILAŞTIRMA* 
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GECİKME FAİZİ GECİKME ZAMMI 

VUK 112.maddesinde düzenlenmiştir. AATUHK’nun 51.maddesinde düzenlenmiştir. 

İkmalen, re'sen ya da idarece tarh olunan vergiler için 

uygulanır. 

Tahakkuk etmiş ödeme vadesi geçmiş olan kamu 

alacakları için uygulanır. 

Vade Tarihi ile Tahakkuk tarihi arasında hesaplanır. Vade Tarihi ile Ödeme tarihi arasında hesaplanır. 

Gecikme faizi aylık olarak hesaplanır, ay kesirleri 

dikkate alınmaz. 

Gecikme  zammı, gecikilen her ay için aylık hesaplanır, 

ay kesirleri için de günlük olarak hesaplanır. 

VUK kapsamına giren Vergi, resim ve harçlara 

uygulanır. 

VUK kapsamında yer almayan Gümrük vergileri dahil 

tüm kamu alacaklarını kapsar. 

Vergi Cezaları için Gecikme Faizi hesaplanmaz. 

Vadesinde ödenmeyen VERGİ ZİYAI CEZASI için 

gecikme zammı uygulanır. Diğer cezalar için gecikme 

zammı uygulanmaz. 

 Ay Kesirleri dikkate alınmaz. Ay kesirleri günlük olarak hesaplanır. 

Asgari tutar yoktur. Gecikme Zammı 1,00 YTL az olamaz. 

Ceza niteliğinde değildir. Ölümle düşmez.(VUK 372) Ceza niteliğinde değildir. Ölümle düşmez 

Bileşik Faiz uygulanmaz. Bileşik Faiz uygulanmaz. 

Gecikme Faizi oranı Gecikme Zammına endeksli olup 

aylık hesaplanır. Aylık Oran: % 1,40’dir. 
Aylık Oran:% 1,40’dir. 

Gecikme faizini durduran Haller yoktur. Gecikme Zammını Durduran haller vardır. 

Gecikme faizi önceden mükellefe bildirilir. Gecikme Zammı önceden bildirilmez. 

*Kaynak: Muharrem ÖZDEMİR, Gecikme Faizi,          

http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm (Erişim: 16.04.2014) 

http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm
http://www.alomaliye.com/2009/muharrem_ozdemir_gecikme_faizi.htm


Ü.G. Ü.G. 108 

Örnek -1 : Bay (A)  15.10.2016 tarihinde Ankara’da vefat etmiş olup, yine 

Ankara’da bulunan kanuni mirasçısı  Bayan (B) 15.02.2017 tarihinde 

kendisine kalan mirasla ilgili veraset ve intikal beyannamesi vermiştir. 

Bayan (B) veraset ve intikal vergisi yönünden incelenmiş ve adına 100.000 

TL veraset ve intikal vergisi re’sen tarh edilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin 

ihbarname  25.03.2017 tarihinde Bayan (B)’ye tebliğ edilmiştir. Re’sen 

tarh edilen veraset ve intikal vergisi Bayan (B) tarafından dava konusu 

yapılmamıştır. (Sonraki slayttaki şekle bakınız.) 

ÖZET 

Ölüm Tarihi : 15.10.2016 

Beyanname Verme Tarihi : 15.02.2017 

Re'sen Tarh Edilen V.İ.V. : 100.000 TL 

İhbarname Tebliğ Tarihi : 25.03.2013 

VİVK Md.19: Veraset ve İntikal 

Vergisi tahakkukundan itibaren 

(3) yılda ve her yıl Mayıs ve 

Kasım aylarında olmak üzere iki 

eşit taksitte ödenir. 

Dava Konusu Yapılmayan ve Uzlaşılmayan İkmalen, 

Resen ve İdarece Tarhiyatlar ile Kesilen Cezalarda 

Vade Tarihi ve Gecikme Faizi  

VUK Md. 112/1: "İkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit 

zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde……. ödenir. 



Ü.G. Ü.G. 

Özel Ödeme Zamanı- Gecikme Faizi Örnekler 
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Ü.G. Ü.G. 110 

VUK Md. 112/1:…... taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk 

etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 

 

VUK Md. 112/3:…... Ayrıca ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda: 

a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında 

belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden 

itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; 

b) ………. 

 

 Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı 

oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme 

faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz. 

 

VUK Md. 368: Vergi cezaları: 

1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin 

bittiği tarihten; 

2. ……… 

 Başlayarak bir ay içinde ödenir. 

Dava Konusu Yapılmayan ve Uzlaşılmayan İkmalen, 

Resen ve İdarece Tarhiyatlarda Vade Tarihi ve 

Gecikme Faizi  



Ü.G. Ü.G. 

Özel Ödeme Zamanı- Gecikme Faizi Örnekler 
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Örnek -2 : Tüccar Bay (B)’nin 2015 yılı defter ve belgeleri 

Nisan 2016’da incelenmiştir. İnceleme neticesinde 100.000 TL 

gelir vergisi ikmalen tarh edilmesi ve vergi ziyaı cezası 

kesilmesi için rapor düzenlenmiştir. Rapora istinaden 

düzenlenen ihbarname, mükellefe 15 Mayıs 2016 tarihinde 

tebliğ edilmiştir. Mükellef tarhiyata dava açmamıştır. 

(Sonraki slayttaki şekle bakınız.) 

ÖZET 

İncelenen  Yıl : 2012 

İkmalen Tarh Ed. Gelir Vergisi : 100.000 TL 

İhbarname Tebliğ Tarihi : 15.05.2013 

GVK Md.117/2: Mart ayı 

içerisinde verilmesi gereken 

beyanname ile bildirilen gelir 

üzerinden tahakkuk ettirilen 

gelir vergisi Mart ve Temmuz 

aylarında olmak üzere iki eşit 

taksitte ödenir. 



Ü.G. Ü.G. 

Özel Ödeme Zamanı- Gecikme Faizi Örnekler 
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Ü.G. Ü.G. 

Dava Konusu Yapılan İkmalen, Resen ve İdarece Tarhiyatlar 

ile Kesilen Cezalarda Vade Tarihi ve Gecikme Faizi   
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VUK Md. 112/3:…... Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı İdari 

Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince tahsili 

durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına göre 

hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. 

Ayrıca ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda: 

a) ……………………… 

b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi 

kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal 

vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar; 

  

 Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı 

oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme 

faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz. 

 

VUK Md. 368: Vergi cezaları: 

1. ……. 

2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince 

düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden;  

Başlayarak bir ay içinde ödenir. 



Ü.G. Ü.G. 

Özel Ödeme Zamanı- Gecikme Faizi Örnekler 
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Örnek -3 : (Y) A.Ş.’nin 2014 hesap dönemi hesap ve işlemleri 2016 yılında 

incelenmiştir. İnceleme neticesinde düzenlenen inceleme raporları ile mükellef 

kurum adına  100.000 TL kurumlar vergisinin re’sen tarh edilmesi ve vergi aslı 

üzerinden 1 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi önerilmiştir. İnceleme raporuna göre 

düzenlenen Vergi ve Ceza İhbarnamesi 15.10.2016 tarihinde mükellef kuruma 

tebliğ edilmiştir. Mükellef kurum adına tarh edilen vergi ve kesilen cezaya karşı 

20.10.2016 tarihinde dava açmıştır. Vergi mahkemesinin tarhiyatı ve cezayı onama 

kararı 10.09.2017 tarihinde mükellef kurumun bağlı olduğu vergi dairesine 

ulaşmıştır. Bu karar üzerine düzenlenen 2 No.lu Vergi ve Ceza İhbarnamesi 

mükellef kuruma 17.09.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef kurum 

itiraz/temyiz başvurusu yapmamıştır. 

 

(Sonraki slayttaki şekle bakınız.) 

KVK Md.14/2:  Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı 

izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin 

bağlı olduğu vergi dairesine verilir. KVK Md.21/1: Kurumlar vergisi, beyannamenin 

verildiği ayın sonuna kadar ödenir. 



Ü.G. Ü.G. 

Özel Ödeme Zamanı- Gecikme Faizi Örnekler 
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Ü.G. Ü.G. 

Uzlaşılan İkmalen, Resen ve İdarece Tarhiyatlarda 

Vade Tarihi ve Gecikme Faizi  
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VUK Ek Madde 8 : Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; 

1. Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; 

ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse 

ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir 

ay içinde; 

2.  Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, bu kanunun 112 ve 368'inci maddeleri 

hükümleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27'nci 

maddesinin 8 numaralı bendi hükmü dairesinde; 

Ödenir. 

 

VUK Md. 112 : …... Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi 

miktarına, (a) fıkrasında belirtilen tarihten itibaren uzlaşma tutanağının 

imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. 

  



Ü.G. Ü.G. 

Özel Ödeme Zamanı- Gecikme Faizi Örnekler 
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Örnek -4 : (A) Limited Şti.’nin 2015 hesap dönemi hesap ve işlemleri 2016 

yılında incelenmiştir. İnceleme neticesinde düzenlenen inceleme raporları 

ile mükellef kurum adına  100.000 TL kurumlar vergisinin re’sen tarh 

edilmesi ve vergi aslı üzerinden 1 kat vergi ziyaı cezası kesilmesi 

önerilmiştir. İnceleme raporuna göre düzenlenen Vergi ve Ceza 

İhbarnamesi 10.06.2016 tarihinde mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. 

Mükellef kurum adına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin 

22.07.2016 tarihinde tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda 

bulunmuştur. Mükellef kuruma 10.08.2016 tarihine uzlaşma günü 

verilmiş olup, 10.08.2016 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında 80.000 

TL kurumlar vergisi ile 10.000 TL vergi ziyaı ödemek üzere uzlaşma 

tutanağını imzalamış ve tutanağın örneği mükellefe aynı gün tebliğ 

edilmiştir. 

 

(Sonraki slayttaki şekle bakınız.) 



Ü.G. Ü.G. 

Uzlaşma- Mali Tatil- Özel Ödeme Zamanı- 

Gecikme Faizi Örnek 
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Ü.G. Ü.G. 

FAZLA VE YERSİZ OLARAK TAHSİL EDİLEN 

VERGİLERİN İADESİNDE FAİZİN HESAPLANMASI 

119 

Fazla veya Yersiz Tahsilatın Mükelleften Kaynaklanması Halinde; 

Tahsil Tarihi 
    Düzeltmeye Dair 

Müracaat Tarihi 

    Düzeltme Fişinin Mükellefe 

Tebliğ Edildiği Tarih 

      Tecil 

Faizi 

  

        

26.09.2016 15.11.2016 20.01.2017 

Örnek : Gerçek usulde vergilendirilen tacir Bay (A), 2016/Eylül vergilendirme 

dönemine ilişkin KDV beyanında 20.000 TL  fazla vergi beyan ederek 26.09.2016 

tarihinde ödemiştir. Bu durumu fark eden Bay (A) bağlı olduğu vergi dairesine 

15.11.2016 tarihinde düzeltme başvurusunda bulunmuştur. Vergi Dairesi Bay (A)’nın 

düzeltme talebini yerinde bularak düzeltme işlemine ait düzeltme fişini 20.01.2017 

tarihinde mükellef Bay (A)’ya tebliğ etmiştir. Bu durumda mükellefe ödenecek tecil 

faizi düzeltme dair müracaat ettiği 15.11.2016 tarihinden düzeltme fişinin mükellefe 

tebliğ edildiği 20.01.2017 tarihine kadar tecil faizi hesaplanarak mükellef Bay (A)’ya 

ödenecektir.  



Ü.G. Ü.G. 

FAZLA VE YERSİZ OLARAK TAHSİL EDİLEN 

VERGİLERİN İADESİNDE FAİZİN HESAPLANMASI 

120 

B- Diğer Hallerde; 

Tahsil Tarihi 
    Düzeltmeye Dair Müracaat 

Tarihi 

    Düzeltme Fişinin Mükellefe 

Tebliğ Edildiği Tarih 

      
Tecil Faizi 

      

            

26.09.2016 15.11.2016 20.01.2017 

Örnek : Önceki örnekte fazla tahsil edilen vergi mükellef  Bay(A)’nın hatasından 

kaynaklanmaması durumunda  fazla verginin tahsil edildiği 26.09.2016 tarihinden 

düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği 20.01.2017 tarihine kadar tecil faizi 

hesaplanarak mükellef Bay (A)’ya ödenecektir.  

 

Detaylı Bilgi İçin: 418 Seri No.’lu VUKGT bakılabilir. 



Ü.G. Ü.G. 

İADE ALMAYA HAK KAZANANLARA İADENİN 3 AYDAN SONRA 

YAPILMASI HALİNDE FAİZ HESAPLAMASI 

• Vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin(örneğin KDV 
iadeleri),ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından 
tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip 
eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin 
sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe 
kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen 
tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve 
iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir. 
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Mükellef Tarafından Tamamlanması 

Gereken Bilgi ve Belgelerin 

Tamamlandığı Tarih 

    

3 Ay Sonra 

    
Düzeltme Fişinin Mükellefe 

Tebliğ Edildiği Tarih 

    
Tecil Faizi 

    

10.10.2016 10.01.2017 25.04.2017 

        

Detaylı Bilgi İçin: 418 Seri No.’lu VUKGT bakılabilir. 



Ü.G. Ü.G. 

YARGI KARARI İLE İADE EDİLİP YİNE YARGI KARARI İLE 

TAHSİLİ GEREKEN VERGİLERDE GECİKME FAİZİ  

• İhtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra 

yargı kararına göre mükellefe iade edilip yine 

yargı kararı(üst yargı) uyarınca tahsili gereken 

vergilere, mükellefe iade tarihinden yargı 

kararının(üst yargı) vergi dairesine tebliği 

tarihine kadar geçen süre için bu maddede yer 

alan esaslar dahilinde 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 

göre belirlenen tecil faizi oranında gecikme 

faizi hesaplanır. 
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Ü.G. Ü.G. 

ZAMANAŞIMI  (Madde 113-114) (1) 

• Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, 
mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm 
ifade eder. 

• Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 
beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. 
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Örnek : Gerçek usulde vergilendirilen tüccar (A); işletmenin bilançosuna dahil 

bulunan bir gayrimenkulü 06.07.2016 tarihinde satmış, bu satıştan elde edilen hasılatı 

defterlerine kaydetmemiştir. Mükellef (A) nin hesap dönemi ise takvim yılıdır. 

Bu duruma göre; Mükellef (A) nin, bilançosunda kayıtlı olan gayrimenkulün satılması 

nedeniyle vergi alacağı, 2016 takvim yılında doğmuştur. Bu alacakla ilgili zamanaşımı 

süresi ise; 01.01.2017 tarihinden itibaren başlayacak ve 31.12.2021 tarihinde sona 

erecektir. Eğer; mükellef (A)'nin kayıtlarına intikal ettirilmeyen bu hasılat, tespit 

edilerek bu kazanca isabet eden vergi 01.01.2017-31.12.2021 tarihleri arasındaki beş 

yıllık süre içerisinde tarh edilerek mükellefe tebliğ edilmezse, zamanaşımına 

uğrayacaktır. 

Yani, 06.07.2016 tarihinde satılan gayrimenkulden elde edilen ve defterlere 

kaydedilmemiş olan kazanç dolayısıyla 01.01.2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) 

herhangi bir tarhiyat yapılması veya ceza kesilmesi söz konusu değildir. Çünkü, tarh 

zamanaşımı süresi dolmuş ve vergi zamanaşımına uğramıştır. 



Ü.G. Ü.G. 

ZAMANAŞIMI  (Madde 113-114) (2) 
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Ü.G. Ü.G. 

ZAMANAŞIMININ DURMASI (1) 

Vergi dairesince bir vergilendirme dönemine ilişkin 

matrahın takdir edilmesi için takdir komisyonuna 

başvurulması hâlinde, bu döneme ilişkin zamanaşımı 

duracaktır. Duran zamanaşımı, takdir komisyonuna  

başvuru tarihinden itibaren, takdir komisyonunca verilen 

kararın vergi dairesine; 

• 1 yıldan kısa bir süre içinde tevdi edilmesi halinde, tevdi 

edildiği tarihi takip eden günden itibaren işlemeye 

başlayacak,  

• 1 yıldan uzun bir süre sonra tevdi edilmesi halinde, tevdi 

edildiği tarihe bakılmaksızın, 1 yıllık sürenin dolduğu 

günden itibaren işlemeye başlayacaktır. 
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Ü.G. Ü.G. 126 

ZAMANAŞIMININ DURMASI (2) 

Örnek : Gerçek usulde vergilendirilen tacir Bay (B) Temmuz 2010 dönemine ilişkin 

katma değer vergisi beyannamesini vermemiştir. Vergi dairesince, 30.10.2012 tarihinde 

matrah takdiri için ilgili takdir komisyonuna başvurulmuş ve takdir komisyonu kararı 

vergi dairesine 16.05.2014 tarihinde tevdi edilmiştir. 

Temmuz 2010 dönemine ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31.12.2015 tarihinde 

sona ermektedir. Bu olayda takdir komisyonunda geçen süre 1 yıldan uzundur. 

Dolayısıyla, yeni hükümlere göre işlemeyen süre her hal ve takdirde 1 yıldan fazla 

olamayacağından, zamanaşımı süresi 31.12.2016 tarihinde sona erecektir. 



Ü.G. Ü.G. 127 

ZAMANAŞIMININ DURMASI (3) 

Örnek : Gerçek usulde vergilendirilen tacir Bay (B)’nin 2010 takvim yılı gelir vergisi 

matrahının takdir edilmesi için 20/9/2015 tarihinde takdir komisyonuna başvurulmuş 

ve komisyon kararı 10/4/2016 tarihinde vergi dairesine tevdi edilmiştir. 

2010 takvim yılına ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31/12/2015 tarihinde sona 

ermektedir. Bu olayda takdir komisyonuna sevk dolayısıyla işlemeyen sürenin, 

komisyon kararının vergi dairesine tevdi edildiği 10/4/2016 tarihine ilave edilmesiyle 

bulunan 22/7/2016 tarihinde zamanaşımı süresi sona erecektir. 



Ü.G. Ü.G. 128 

ZAMANAŞIMININ DURMASI (4) 

Örnek : Gerçek usulde vergilendirilen tacir Bay (B)’nin 2010 takvim yılı gelir vergisi 

matrahının takdir edilmesi için 30/9/2015 tarihinde takdir komisyonuna başvurulmuş 

ve takdir kararı 30/11/2016 tarihinde vergi dairesine tevdi edilmiştir. 

2010 takvim yılına ait zamanaşımı süresi normal şartlarda 31/12/2015 tarihinde sona 

ermektedir. Bu olayda takdir komisyonunda geçen süre 1 yıl 2 aydır. Ancak işlemeyen 

süre her hâl ve takdirde 1 yıldan fazla olamayacağından, duran zamanaşımı 30/9/2016 

tarihinde işlemeye başlayacak ve 31/12/2016 tarihinde zamanaşımı süresi sona 

erecektir. 



Ü.G. Ü.G. 

ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 

• Şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya 
tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya 
muafiyet şartlarının ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı 
başından itibaren başlar. (ÖR: KVK Md. 5/1-e: satıştan doğan 
kazancın 5 yıl fonda tutulması şartı ihlal edilirse) 

 

• Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan 
evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra 
faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi alacağı yeniden 
doğar. 

 

• VİVK 20. madde ve EVK 40. madde de mükellefiyet ve vergiyi 
doğuran olay ne zaman öğrenilirse zamanaşımı öğrenilen yılı 
izleyen yıldan itibaren başlayacağı hüküm altına alınmıştır 

 

• Yıllara sari inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay işin bittiği 
gerçekleştiğinden zamanaşımı izleyen yıldan itibaren başlar. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİNİN TERKİNİ (Madde115) 
Terkin: Tahakkuk eden bir verginin tahakkuk kayıtlarının iptali 
suretiyle vergi alacağını bütün sonuçları itibariyle ortadan kaldıran idari 
bir işlemdir. Terkin işlemi kesinleşmek suretiyle alacak mahiyetini 
almış olan vergi ve cezalar için söz konusudur. 

 
 Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir 

hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden ; 
 Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin 

zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve 
cezaları,  

 Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin afete maruz 
arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf 
eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi ve borçları ve vergi 
cezaları, 

• Maliye Bakanlığı’nca zararla mütenasip olarak kısmen veya 
tamamen terkin edilir. 

• Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare 
heyetleri yaptıracakları tahkikat üzerine tespit eder. 
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Ü.G. Ü.G. 

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME 

(Mükerrer Madde 115): 

• İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi 

ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 

(490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 

1.1.2018'den itibaren) 27,00.-TL’yi (27,00.-TL 

dahil) aşmaması ve tahakkukları için yapılacak 

giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti 

halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul 

ve esaslar dahilinde tahakkuklarından 

vazgeçilebilir. 

 

 131 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ HATALARI (Madde 116) 
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Vergi Hatası : Vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar 

yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi ve alınmasıdır. 



Ü.G. Ü.G. 

HESAP HATALARI (Madde 117)(1) 

1) Matrah Hataları: Vergilendirmeyle ilgili beyanname tahakkuk fişi, 

ihbarname, kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya 

fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olması 

 

 

 

 

 

 

2) Vergi Miktarında Hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış 

uygulanması, vergi mahsuplarının yapılmamış veya yanlış yapılmış 

olması, vergilendirme ile ilgili vesikalarda verginin noksan veya fazla 

gösterilmiş olmasıdır.  
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Örnek-1: Verilen gelir vergisi beyannamesinde gösterilen matrahtan mahsup edilmesi 

gereken geçmiş yıl zararları veya düşülmesi gereken şahıs ve bireysel emeklilik sigorta 

primlerinin düşülmemesi gibi yanlışlıklar matrahın fazla ya da eksik gösterilmesi 

sonucunu doğuran hatalardır. 

Örnek-2: Takdir komisyonu kararında takdir edilen vergi matrahı 10.000 TL olduğu 

halde vergi dairesi tarafından bu rakamın vergi/ceza ihbarnamesinde 10 TL olarak 

dikkate alınması. 

Örnek: Tahakkuk fişi veya vergi/ceza ihbarnamesinde gösterilen matraha vergi 

tarifesinin yanlış uygulanması, ödenen geçici verginin mahsup edilmemesi veya 

ödenmeyen geçici verginin mahsup edilmesi onucunda verginin eksik veya fazla tarh 

edilmesi durumunda vergi miktarındaki hata düzeltme yolu ile giderilir. 



Ü.G. Ü.G. 

HESAP HATALARI (Madde 117)(2) 

3) Verginin Mükerrer Olması: Aynı vergi kanunu uygulamasında belli bir 

vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi 

istenmesi ve alınmasıdır. 
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Örnek: Mükellef Bay (A) Ocak/2014 KDV beyannamesini süresinde vermemiştir. 

Şubatta verilmesi gereken beyannamelerin verilmeyenlerini dosya memuru  1 mart 

itibariyle tespit etmiş ve takdire sevk edilecekler listesi yaparak takdire sevk etmeden 

15 gün süreyle izne ayrılmıştır. 

 

Mükellef Bay (A) ise Ocak/2014 KDV beyannamesini süresinde vermediğini fark 

ederek pişmanlık talepli olarak 80.000-TL matrah 6.400-TL  hesaplanan KDV, 5.400-

TL  indirilecek KDV ve 1.000 TL ödenecek KDV’yi 13 martta beyan etmiştir. Dosya 

memuru izinden döner dönmez listesini yaptığı takdire sevk edilecek mükellefleri 

tekrardan bir araştırma yapmadan takdire sevk etmiştir. Bay (A) nın ocak/2014 KDV 

beyannamesini verdiği takdir komisyonunun da gözünden kaçmış ve 100.000-TL 

matrah takdir etmiş ve herhangi bir indirim KDV takdir etmemiştir. Vergi Dairesi de  

söz konusu matrah üzerinden % 8 KDV hesaplayarak 8.000- TL KDV tarh ederek 

mükellef Bay (A) dan istemiştir. Aynı matrah üzerinden iki defa vergi alınan bu 

durumda hata düzeltme yoluyla giderilir. 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİLENDİRME HATALARI (Madde 118) 

1) Mükellefin Şahsında Hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişiden 

vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

 

 

 

2) Mükellefiyette Hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf 

bulunan şahıslardan vergi istenmesi veya alınmasıdır. 
 

 

3) Mevzuda Hata: Açık olarak verginin konusuna girmeyen veya vergiden 

müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi 

istenmesi veya alınmasıdır.  
 

 

4) Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata: İstenen verginin ilgili olduğu 

vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş olması veya süre itibariyle noksan 

veya fazla hesaplanmış olmasıdır. 
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Örnek : Aynı vergi dairesinin gelir vergisi yönünden aynı ad ve soyadını taşıyan iki mükellefi 

vardır. Ancak birisi basit usulde diğeri ise gerçek usulde vergilendirilmektedir. Gerçek usulde 

vergiye tabi olan mükellefin vergi borcunun basit usule tabi olan mükelleften istenilmesi 

mükellefin şahsında hatadır. 

Örnek : Veraset yoluyla mal intikal eden bir kişiden, mirası üç aylık süre içinde reddetmesine 

rağmen veraset ve intikal vergisi istenmesi mükellefiyette hatadır. 

Örnek : Elde edilen alacak faizlerine indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar beyan sınırını 

aşmamasına rağmen gelir vergisine tabi tutulması konuda hatadır 

Örnek : Her verginin kendi vergi kanununda belirtilen vergilendirme dönemi vardır. Gelirin 

yanlış yılda vergilendirilmesi, 2007 yılına ait olup 2006 yılında peşin tahsil olunan kira 

bedellerinin ödemenin yapıldığı yıl olan 2006 yılında vergilendirilmesi, vergilendirme ve 

muafiyet döneminde hatadır 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ HATALARINI DÜZELTME YOLLARI 

Re’sen düzeltme (Madde 121) 

    İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi 
hataları resen düzeltilir.  

 

 Başvuru üzerine düzeltme (Madde 122) 

    Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların 
düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. 

 

 Şikayet sonucu düzeltme (Madde 124) 

    Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra 
yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikayet yolu 
ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler. 

 

Dava sonucuna göre 
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Ü.G. Ü.G. 

HATALARIN MEYDANA ÇIKARILMASI (Madde 119) 

• İlgili memurun hatayı bulması veya görmesiyle, 

• Üst memurların yaptıkları inceleme sırasında hatanın görülmesiyle, 

• Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılmasıyla 

• Hatanın vergi incelemesi sırasında meydana çıkarılmasıyla 

• Mükellefin müracaatıyla meydana çıkarılır. 
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DÜZELTME YETKİSİ VE REDDİYAT (Madde 120) 

• Vergi hataları ortaya çıkarıldıktan sonra bu hataların düzeltilmesi 

konusunda karar verme yetkisi ilgili vergi dairesi müdürüne aittir. (Vergi 

Dairesi Başkanı) 

• Bu hatalar düzeltme fişi tanzim edilerek düzeltilir. Hatanın mükellef 

aleyhine yapılmış olması halinde fazla vergi terkin edilerek, tahsil olunmuş 

ise mükellefe iade edilmesi gerekmektedir. 

• Bu durumda düzeltme fişinin bir nüshası, mükellefe iade edilecek miktarla, 

mükellefin müracaat edeceği muhasebe birimi ve müracaat süresi 

zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilir. Mükellef tebliğ tarihinden 

başlayarak 1 yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği 

takdirde hakkı düşer. 



Ü.G. Ü.G. 

DÜZELTME BAŞVURUSU ÜZERİNE DAVA VE 

ŞİKAYET YOLLARI (1) 
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Ü.G. Ü.G. 

DÜZELTME BAŞVURUSU ÜZERİNE DAVA VE 

ŞİKAYET YOLLARI (2) 
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Örnek: Mükellef 15.04.2016 tarihinde kendisine tebliğ edilen vergi ihbarnamesinde 

hata bulunması sebebiyle 20.04.2016 tarihinde bu hatanın düzeltilmesi için vergi 

dairesine bir dilekçeyle başvurmuştur. Bu duruma; VUK’un 122 inci maddesi 

kapsamında idareye yapılan başvuru, 30 günlük dava açma süresini İYUK 11 inci 

maddesi kapsamında durduracaktır.(Mükellefin 26 gün dava açma süresi kalmıştır.)  

 

Buna örneğe göre şu olasılıklar gerçekleşebilir;  

 

1) Vergi dairesi müracaatı yerinde görerek 60 gün içinde gerekli düzeltmeyi yapmıştır. 

Bu durumda yapılacak bir işlem yoktur. 

 

2) Vergi dairesi müracaatı yerinde görmeyerek düzeltme talebinin 10.06.2016 

tarihinde(60 gün içinde) reddetmiştir. Mükellef kalan dava açma süresi olan 26 gün 

içinde Vergi Mahkemesine dava açabilir. (Bu durumda şikayet yoluna başvurulamaz) 

(Şikayet yoluna başvurabilmek için dava açma süresinin geçmiş ve düzeltme talebinin 

vergi dairesince reddedilmiş olması gerekir.) 

 

3) Vergi dairesi düzeltme talebine 60 gün içinde cevap vermemişse bu sürenin bitimi 

olan 19.06.2016 tarihinden sonra kalan 26 günlük dava açma süresinde vergi 

mahkemesinde dava açabilir.  



Ü.G. Ü.G. 

DÜZELTME BAŞVURUSU ÜZERİNE DAVA VE 

ŞİKAYET YOLLARI (3) 
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Örnek: Mükellef 15.04.2016 tarihinde kendisine tebliğ edilen vergi ihbarnamesinde 

hata bulunması sebebiyle 10.06.2016 tarihinde bu hatanın düzeltilmesi için vergi 

dairesine bir dilekçeyle başvurmuştur.  

 

Bu duruma göre şu olasılıklar gerçekleşebilir: 

 

1) Vergi dairesi müracaatı yerinde görerek 60 gün içinde gerekli düzeltmeyi yapmıştır. 

Bu durumda yapılacak bir işlem yoktur. 

 

2) Vergi dairesi müracaatı yerinde görmeyerek düzeltme talebini 60 günlük bekleme 

süresi içinde reddetmiştir. Bu durumda Mükellef Maliye Bakanlığına şikayet 

yoluyla müracaat edebilir. Burada başvuru süresi tartışma vardır. 1. görüş; şikayet 

yoluyla müracaatın düzeltme zamanaşımı içinde her zaman yapılabileceğini 

savunurken, 2. görüş; İYUK 11. maddeye göre düzeltme talebinin red tarihinden 60 

gün içinde şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurulabileceğini savunmaktadır. 

  

3) Mükellefin 12.06.2016 tarihinde Maliye Bakanlığına başvurması ve Maliye 

Bakanlığının talebini reddetmesi durumunda bu kararın tebliğ tarihinden, ya da 60 gün 

içinde cevap vermemesi durumunda 12.08.2016 tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi 

mahkemesinde iptal davası açabilir. (IYUK md.10 ve md.37/b) 



Ü.G. Ü.G. 

DÜZELTMEDE ZAMANAŞIMI  (Madde 126)  

114'üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra 

meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez.  

Ancak Düzeltme Zamanaşımı Süresi: 

a. Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen 

vergilerde hatanın yapıldığı tarihten başlayarak 1 yıldan aşağı 

olamaz, 

b. İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu 

yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme 

emrinin tebliğ edildiği tarihten başlayarak 1 yıldan aşağı 

olamaz, 

c. İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen 

vergilerde 6183 sayılı Kanuna göre haczin yapıldığı tarihten 

başlayarak 1 yıldan aşağı olamaz, 
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Ü.G. Ü.G. 

YOKLAMA (Madde 127) 

• Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 

maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit 

etmektir. 
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YOKLAMAYA YETKİLİLER (Madde 128):  

• Vergi Dairesi Müdürleri,  

• Yoklama Memurları,  

• Yetkili Memurlar Tarafından Yoklama İşiyle 

Görevlendirilenler,  

• Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar,  

• Gelir Uzmanları. 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ İNCELEMESİ  

• Vergi İncelemesinden Maksat (Madde 134) :  

• Vergi incelemesinden maksat ödenmesi gereken verginin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır 

• Vergi incelemesi sadece vergi kayıp kaçağını tespit etmeye 

yönelik değildir. Bunun yanında ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğu araştırılıp tespit edilecektir. 
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VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİLER 

• Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, 
ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından 
yapılır. 

• Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür 
kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme 
yetkisini haizdir. 

 



Ü.G. Ü.G. 

HÜVİYET İBRAZI 

• Vergi incelemesi yapanlar, yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme 

yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulundururlar ve gittikleri 

yerde işe başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere gösterirler. 
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İNCELEMEYE TABİ OLANLAR 

• Vergi usul kanununa veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, 

evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve 

tüzelkişiler vergi incelemelerine tabidirler. 

İNCELEME ZAMANI  
• Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi 

mecburi değildir. İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil 
olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. 

• Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın resen takdir edilmiş olması 
yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani 
değildir. 



Ü.G. Ü.G. 

İNCELEMENİN YAPILACAĞI YER 

• Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın 
iş yerinde yapılır. 

 

• İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi 
zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması imkansız 
olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse 
inceleme dairede yapılabilir. 

 

• Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve 
vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak 
istenilir. İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen 
defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz 
olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı 
bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye 
getirmesi için münasip bir mühlet verilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İNCELEMEDE UYULACAK ESASLAR (1) 

Vergi incelemesi yapanlar yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki 
esaslara uymaya mecburdurlar. 

1. İncelemeye tabi olana, incelemenin konusu işe başlamadan 
evvel açık olarak izah edilecektir. 

2. Vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa 
bağlanarak bir örneğini nezdinde vergi incelemesi yapılana 
verilir. Ayrıca, tutanağın bir örneğini bağlı olduğu birime, 
diğer örneğini de ilgili vergi dairesine gönderilir. 

3. Nezdinde inceleme yapılanın izni olmadıkça resmi çalışma 
saatleri dışında inceleme yapamazlar veya buna devam 
edemezler. (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili 
emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak 
bu gibi tedbirler, incelemelerin yapıldığı yerdeki faaliyeti 
sekteye uğratmayacak şekilde yapılır. 

4. İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika 
nezdinde inceleme yapılana verilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İNCELEMEDE UYULACAK ESASLAR (2) 

5. Vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve 
sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu 
düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa bu 
hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına 
düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler. 

6. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde 
en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay 
içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin 
bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep Vergi 
incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından 
değerlendirilir ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. 

  

Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından düzenlenen vergi 
inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi 
edilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi Müfettişinden 
oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile 
bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve 
özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir.  
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Ü.G. Ü.G. 

İNCELEME TUTANAKLARI  

• İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, 
vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları 
ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik olunabilir. 
İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunlar da 
tutanağa geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanakların 
birer nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme 
yapılan kimseye bırakılması mecburidir. 

• İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde 
tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap 
durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar, nezdinde 
inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın alınır ve 
inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen 
cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her 
zaman bu tutanakları imzalayarak defter ve vesikaları 
geri alabilirler. Ancak bu defterlerin suç delili olmaması 
şarttır. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ İNCELEMESİ VE DÜZENLENECEK 

RAPORLARLA İLGİLİ BAŞLICA DÜZENLEYİCİ 

İŞLEMLER 

• 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı RG’de yayımlanan 
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 

 

• 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı RG’de yayımlanan 
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması 
ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 

• 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı RG’de yayımlanan 
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği 
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Ü.G. Ü.G. 

BASİT OLARAK İNCELEME SÜRECİ 
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Ü.G. Ü.G. 

İnceleme Süresinde İstisnai Haller 
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1. Tasfiye, Birleşme vd. İncelemeleri: KVK 17. maddesinin 8 . fıkrası 

hükmüne göre, Tasfiye ve Birleşmelerin sonuçlanmasından sonra dilekçe 

ile inceleme istenmesinden itibaren  en geç 3 ay içinde incelemeye 

başlanır ve aralıksız devam edilir.  

 

2. Aramalı İncelemeler: VUK Md.145: Arama neticesinde alınan defter ve 

vesikalar üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilerek sahibine 

bir tutanakla geri verilir. 

 

3. Bilgi Değişimi İncelemeleri: VİUUEHY 23/A :Uluslararası anlaşmalarda 

yer alan bilgi değişimine ilişkin hükümler çerçevesinde bilginin 

sağlanmasına yönelik gerçekleştirilecek araştırmalar öncelikli olarak ele 

alınır ve en kısa zamanda tamamlanır. Bu süre, bilgi talebinin Başkanlığa 

ulaştırıldığı tarihten itibaren iki ayı geçemez.  

 



Ü.G. Ü.G. 

İŞE VE İNCELEMEYE BAŞLAMA 

152 

  Süre Başlamanın Belirtileri  Ek süre 

İşe başlama : 

İş emrinin 

verilmesinden 

itibaren 10 gün 

içinde 

Mükellefin kendisine veya bulunduğu 

 sektöre yönelik olarak yapılan her 

türlü araştırma, inceleme, bilgi isteme 

ve yazışma gibi faaliyetler işe 

başlandığını gösterir. 

En fazla 10 

gün ilave süre 

verilebilir. 

İncelemeye 

 Başlama 
: 

İnceleme görevin 

verilmesinden 

itibaren 30 gün 

içinde 

İncelemeye Başlama Tutanağı 

En fazla 15 

gün ilave süre 

verilebilir. 

İncelemeye Başlama Tutanağı 

Mükellefle Birlikte İmzalanmış ise 

İncelemeye başlama tutanağının 

imzalandığı tarih incelemeye 

başlama tarihidir. 

İncelemeye Başlama Tutanağı Tek 

Taraflı İmzalanmış ise 

İncelemeye başlama tutanağının 

vergi dairesi kayıtlarına girdiği 

tarih incelemeye başlama 

tarihidir. 



Ü.G. Ü.G. 

DEFTER VE BELGELERİN ALINMASI VE 

İADESİ 

• Defter ve belgeler yazılı olarak alınır ve yazılı olarak 
geri verilir. 

• Mükelleflere defter ve belgeleri, rapor değerlendirme 
komisyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin 
incelemeyi yapana iletildiği tarihten itibaren en geç on 
beş gün içerisinde iade edilir. 

• Mükelleflerin inceleme tutanaklarını imzalamaktan 
çekinmiş olması ve söz konusu defter ve belgelerin 
suç delili olması halinde defter ve belgeler 
mükelleflere iade edilmez ve  alı konulur. 

• Alıkonulan defter ve belgeler yazı ile mükellefin bağlı 
bulunduğu vergi dairesine gönderilerek muhafazası 
sağlanır. 
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Ü.G. Ü.G. 

ARAMALI İNCELEME 

• Arama; vergi kaçırılmasına ilişkin delillerin, vergi incelemesinin herhangi bir 
aşamasında ortaya çıkarılması ve elde edilmesi amacıyla mükellef veya ilişkili 
görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde yapılan araştırmadır. 

• İhbar veya incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi kaçırdığını gösteren 
belirtiler bulunması halinde arama müessesesine başvurulabilir.  

• Vergi Usul Kanununda açıkça yazılı olmayan hallerde ise Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun (Ceza Muhakemesi Kanununun) arama ile ilgili bulunan 
hükümleri uygulanacaktır. 

• Bir Aramanın Yapılabilmesi İçin : 

 Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların aramaya lüzum göstermesi ve 
gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu 
talep etmelidir. 

 Sulh yargıcının da istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi 
şarttır.  

• Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her işten önce yapılır. Arama 
neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemelerin en geç üç ay 
içerisinde bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir. İncelemenin 3 ayda 
bitirilmesine imkan bulunmayan hallerde sulh yargıcının vereceği karar ile bu 
süre uzatılabilir.  
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Ü.G. Ü.G. 

BİLGİ TOPLAMA  (Madde 148) 

• Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede 

bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye 

mecburdurlar. 

• Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere 

keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir 

mühlet tayin olunur.  

• Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. 

• Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi 

verme mecburiyetine tabi olamazlar. 
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Ü.G. Ü.G. 

BİLGİ VERMEKTEN İMTİNA EDEMEMEK 

Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkişiler, özel kanunlarda yazılı 
mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler.  

Ancak: 

1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya 
mecbur olduğu mahremiyet saklıdır. 

2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık 
memurlarından hastaların hastalıklarının nev'ine müteallik bilgiler 
istenemez. 

3. Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya 
görevleri dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi 
istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil adlarıyla vekalet ücretlerine ve 
giderlerine (6487 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ibare 
Yürürlük; 11.06.2013) ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki 
sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara şamil değildir. 

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88'inci maddesi gereğince 
gösterilmesi veya teslimi caiz olmayan evrakın muhteviyatı hakkında 
bilgi istenemez. şu kadar ki, doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak 
üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarına ve 
alacaklıların adlarına ait bilgiler istenebilir. 
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Ü.G. Ü.G. 157 

2. KİTAP 

MÜKELLEFİN 
ÖDEVLERİ 



Ü.G. Ü.G. 158 



Ü.G. Ü.G. 

BİLDİRMELER 
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Ü.G. Ü.G. 

İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME 

• Aşağıda yazılı mükelleflerden işe 

başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine 

bildirmeye mecburdurlar: 

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 

2. Serbest meslek erbabı; 

3.  Kurumlar vergisi mükellefleri; 

4. Kolektif ve adi şirket ortaklarıyla 

komandit şirketlerin komandite 

ortakları 
 

• Ticaret Sicil Memurlukları, kurumlar 

vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret 

Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca 

tescil için başvuran mükelleflerin 

başvuru evraklarının bir suretini ilgili 

vergi dairesine intikal ettirir. Bu 

mükelleflerin işe başlamayı bildirme 

yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. 

 

• Gerçek kişilerde işe başlama 

bildirimleri kendilerince veya 1136 

sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat 

almış avukatlar veya 3568 sayılı 

Kanuna göre yetki almış meslek 

mensuplarınca, işe başlama tarihinden 

itibaren on gün içinde, (madde 168)  

• Şirketlerin kuruluş aşamasında işe 

başlama bildirimleri ise, işe başlama 

tarihinden itibaren on gün içinde 

ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi 

dairesine yapılır.  

• İşe başlama bildirimlerini zamanında 

yapmayan mükelleflere ve Ticaret Sicil 

Memurluklarına bildirim görevinin 

yerine getirilmemesinden dolayı, 

birinci derecede usulsüzlük (352-I/7) 

cezası kesilecektir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İŞE BAŞLAMADA TEMINAT UYGULAMASI 

(Madde 153/A) 

• Münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi 
incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet 
kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış 
addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest 
meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda 
ortaklardan her birinin, ticaret şirketlerinde; şirketin, kanuni temsilcilerinin, 
yönetim kurulu üyelerinin, şirket sermayesinin asgari % 10'una sahip olan gerçek 
veya tüzel kişilerin ya da bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya yönetiminde 
bulundukları teşebbüslerin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare 
edenlerin veya düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit 
edilenlerin işe başlama bildiriminin alınması halinde; 

• Bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için, işe başlama bildiriminde 
bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve 
6183 sayılı Kanun’da sayılan nev'iden 75.000  Türk Lirasından (490 Sıra No.lu 
V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 100.000 -TL)  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, kanuni 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 de birinci fıkra hükmü uygulanacaktır. 
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Ü.G. Ü.G. 

TÜCCARLARDA İŞE BAŞLAMA BELİRTİLERİ 

(Madde 154) 

Tüccarlar için aşağıdaki hallerden herhangi biri işe başlamayı 

gösterir: 

1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde 

bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir 

yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması 

veya içinde tertibat ve tesisat yapılıyor olması iş yerinin 

açıldığını göstermez); 

 

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir 

teşekküle kaydolunmak; 

 

3. Kazançları  basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle 

bilfiil uğraşmaya başlamak. 
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Ü.G. Ü.G. 

SERBEST MESLEK ERBABINDA İŞE 

BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ (Madde 155) 

• Serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden herhangi biri "İşe 
başlama"yı gösterir: 

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak; 

2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade 
eden alametleri asmak; 

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette 
bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak; 

4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere 
kaydolunmak. 

• Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı 
bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu cihetide 
açıklarlar. 
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İŞYERİ (Madde 156) 

Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, 

muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, 

tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, 

madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai zirai 

veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde 

kullanılan yerdir. 



Ü.G. Ü.G. 

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ 
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Adres 

Değişikliğinin  

Bildirilmesi  

İş Değişikliklerinin  

Bildirilmesi 

İşletmede 

Değişikliğin  

Bildirilmesi 

Bina ve Arazi  

Değişikliklerinin  

Bildirilmesi 

İş yeri adreslerini 

değiştiren 

mükellefler,  adres 

değişikliklerini, 

değişimin meydana 

geldiği tarihten 

itibaren bir ay 

içerisinde bağlı 

bulundukları vergi 

dairesine bildirirler.  

 

İşe başladıklarını bildiren 

mükelleflerden;  

 

• Yeni bir vergiye tabi olmayı,  

• Mükellefiyet şeklinde 

değişikliği,  

• Mükellefiyetten muaflığa 

geçmeyi 

  

gerektirecek surette işlerinde  

değişiklik olanların, bu  

değişiklikleri olayın meydana  

geldiği tarihten itibaren bir ay  

içerisinde bağlı bulundukları  

vergi dairesine bildirmesi  

gerekmektedir.  

 

Mükelleflerin, aynı  

teşebbüs veya 

işletmeye  

dahil bulunan 

işyerlerinin sayısında 

meydana gelen artış 

veya azalışları 

meydana  geldiği 

tarihten itibaren bir 

ay içerisinde bağlı 

bulundukları vergi 

dairesine bildirmesi 

gerekmektedir.  

 

Yeni inşaatta inşaatın 

bittiği ve kısmen 

kullanılmaya 

başlanılmış ise her 

kısmın kullanılmaya 

başlandığı ve diğer 

değişikliklerde tadili 

gerektiren halin vukuu 

tarihinden başlayarak 

iki aylık süre içinde 

yapılmalıdır.  

 



Ü.G. Ü.G. 

İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMİ  

(Madde 160) 

153'üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti 
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

 İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin;  

– İşi bıraktığının tespit edilmesi veya  

– Yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen 
adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine 
devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya  

– Başkaca bir ticarî, ziraî ve meslekî faaliyeti olmadığı halde 
münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet 
tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca 
düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet 
kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda 
belirtilmesi halinde,  

Mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi 
bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin 
edilir.  
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Ü.G. Ü.G. 

İŞİ BİRAKMANIN TARİFİ (Madde 161) 

• İşi bırakmadan, genel olarak ticari veya mesleki faaliyete son verildiğinin 

anlaşılmasının yanı sıra işletmeyle ilgili iktisadi kıymetlerin tamamen elden 

çıkarılması da gerekir. (Sadece üçüncü şahıslara satış yapmak değil) 

• Bir müteahhidin inşa ettiği daireleri kendi adına fatura ederek işi bırakması 

mümkündür. Bu takdirde işletmeden kendi adına çektiği daireleri daha 

sonra sattığında (ticari faaliyet sınırlarına girmediği sürece) diğer kazanç ve 

irat olarak vergilendirilecektir. 

• İşlerin herhangi bir sebeple geçici bir süre durdurulması işi bırakma 

sayılmayacaktır. 
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ÖLÜM HALİNDE İŞİ BIRAKMANIN BİLDİRİLMESİ  

• 164. Madde Ölüm halinde işi bırakmayı mirası reddetmemiş mirasçıların 

bildireceği ifade edildikten sonra 168. maddede mirasçıların ne zamana 

kadar bildireceğine ilişkin açıkça bir ifade yer almadığından 168. 

maddedeki 1 aylık süreye 16. maddedeki 3 aylık sürenin eklenmesi 

gerekmektedir. 

 



Ü.G. Ü.G. 

DEFTER TUTMAKTA AMAÇ (Madde 171) 

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; 

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek; 

3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 

4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve 

incelemek; 

5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki 

durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek; 

Maksatlarını sağlayacak şekilde defter tutulması gerekmektedir. 
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DEFTER TUTACAKLAR (Madde 172) 
1. Ticaret ve sanat erbabı; 

2. Ticaret şirketleri; 

3. İktisadi kamu müesseseleri; 

4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; 

5. Serbest meslek erbabı; 

6. Çiftçiler. 

İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler defter tutma 

bakımından tüccarların tabi oldukları hükümlere tabidirler. 



Ü.G. Ü.G. 

DEFTER TUTMAYACAKLAR 

1. Gelir vergisinden muaf olan esnaf: İşyeri açmadan, işçi çalıştırmadan, pazar 
takibi yapmadan, motorlu araç kullanmadan değeri yüksek olmayan malları kendi 
adına üreten ya da alıp satan kişiler gelir vergisinden muaf oldukları için ticari 
defter tutmazlar. 

 

2. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler: Gelir Vergisi Kanunumuzun 54. 
maddesinde belirtilen işletme büyüklüklerini aşmamış olan çiftçiler stopaj yoluyla 
vergilendirildikleri için ticari defter tutmazlar. 

 

3. Gelir vergisi kanunumuza göre kazançları basit usulde tespit edilenler: Ticari 
kazançları basit usulde vergilendirilenler ticari defter tutmazlar. Basit usulde 
vergilendirilmek için Gelir vergisi kanunumuzun 47 ve 48. maddelerinde belirtilen genel 
ve özel şartları taşımak gerekir. 

 

4. Kurumlar vergisinden muaf olan: 

– İktisadi kamu müesseseleri 

– Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

 

Yukarıdaki istisna hükümlerinin gelir veya kurumlar vergilerinden muaf olmakla beraber 
diğer vergilerden birine tabi olanlar bu muafiyetin dışındadır. 
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Ü.G. Ü.G. 

HESAP DÖNEMİ (Madde 174) 
• Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda 

kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. 

• Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. 

• Özel Hesap Dönemi: Takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine 

uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer 

aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. 

– Özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları, hesap 

dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır. (Bu ifadeden serbest 

meslek faaliyeti için özel hesap dönemi belirlenemeyeceği anlaşılmaktadır.) 

– Daha çok; zirai işletmeler, eğitim-öğretim hizmeti verenler ve ortakları yabancı 

kişi veya kurum olanlara özel hesap dönemi tayin edilmektedir. 

– Yeniden değerlemede ise hesap döneminin başladığı yılın değerleme oranı esas 

alınır. 

• Kıst Hesap Dönemi: Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap 

dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır. 
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Örnek: Ali Bey 01.09.2010 tarihinde kuyumculuk faaliyeti ile uğraşmak için işyeri 

açmıştır. Mükellefin hesap dönemi  01.09.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında 4 aylık 

süre kıst hesap dönemi olacaktır. Mükellef gelir vergisi beyannamesini 25 Mart 2011 

tarihinde verecektir. 



Ü.G. Ü.G. 

BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR (Madde 177)(1) 

1. Aşağıda belirtilen işletme büyüklüklerini aşanlar 
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Yıllar 

Mal Alım Satımı Yapanlar 

(aldıkları malları olduğu 

gibi ya da işleyip satanlar) 

Hizmet  

İşletmeleri 

Mal Alım Satımını ve Hizmet 

faaliyetini beraber yapanlar 

Yıllık Alış 

Tutarı 

Veya Yıllık 

Satış  Tutarı 

Hizmet 

G.Safi İş 

Hasılat 

Hizmetten Sağlanan 

Hasılatının 5 katı ile yıllık 

satış tutarının toplamı 

2015 160.000 220.000 88.000 160.000 

2014 150.000  200.000 80.000 150.000 

2013 150.000  200.000 80.000 150.000 

2012 140.000 190.000 77.000 140.000 

2. Her türlü ticaret şirketleri 

3. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler 

4. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler, 

Birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter tutacaklardır. 

 



Ü.G. Ü.G. 

BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR (Madde 177)(2) 

 Emtia alım satımı ya da imalatı işini yapanların, yıllık alım veya yıllık 
satım tutarı ölçülerinden sadece birini belirlenen oranlarda aşması birinci 
sınıf tüccar sayılmak için yeterli olacaktır. 

 

 Ayrıca, Kanun’un 177/1 inci maddesinde geçen alış bedeli ifadesi ile 
işletmede satmak üzere yapılan emtia alımları kastedilmektedir. Yoksa 
işletmede kullanmak üzere satın alınan demirbaş ve benzeri malzeme ve 
giderler bu tutara dahil edilmeyecektir. 

 

 Diğer taraftan, ilk defa işe başlayanlar ile yeni işe başlayan tüccarlar(gerçek 
kişi) ilk işe başladıkları yıl için ikinci sınıf tüccar sayılıp işletme hesabı 
esasına göre defter tutabilecektir. Zira işe başladıkları ilk yıl bunların iş 
hacimleri henüz belirlenmiş değildir. Ancak bu mükellefler istemeleri 
halinde birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter 
tutabileceklerdir. 

 Adi ortaklıklarda ise, tüccar sınıfının tayini dolayısıyla tutulacak defterlerin 
belirlenmesinde ortaklara değil, adi ortaklığa ait iş hacminin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle, adi ortaklıklarda ortaklığın tüccar sınıfının 
tayininde ortakların birinci ve ikinci sınıf tüccar sayılması ortaklığın sınıfını 
etkilememektedir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR 

• 177'inci maddede yazılı olanların dışında 

kalanlar; 

• Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme 

hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye 

Bakanlığınca müsaade edilenler  II. Sınıfa 

dahildir. 
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Ü.G. Ü.G. 

SINIF DEĞİŞTİRME 

• 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177’nci 

maddede yazılı hadlerden % 20’yi aşan bir 

nispette düşük olursa veya, 

• 2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177’nci 

maddede yazılı hadlere nazaran % 20’ye kadar 

bir düşüklük gösterirse 

• Bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden 

hesap döneminden başlayarak, II’nci sınıfa 

geçebilirler. 
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Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş 



Ü.G. Ü.G. 

Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş 
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Örnek: Bilanço esasına göre defter tutan bir tüccarın 2013 takvim yılına ait 

emtia alım miktarının söz konusu döneme ait hadler 150.000,00 TL 

olduğundan, (150.000 x % 20=) 30.000,00 TL’yi aşan miktarda düşüklük 

göstermesi durumunda, yani bu tüccarın 2013 yılına ait alışlarının (150.000-

30.000 =)120.000,00 TL’nin altında kalması halinde 2014 takvim yılından 

itibaren ikinci sınıf tüccar olarak defter tutacaktır. 

 

Veya benzer şekilde, bilanço esasına göre defter tutan bir tüccarın 2013 takvim 

yılında satışları tutarının, söz konusu döneme ait hadler 200.000,00 TL 

olduğundan, (200.000 x % 20=) 40.000,00 TL’yi aşan miktarda düşüklük 

göstermesi durumunda, yani bu tüccarın 2013 yılına ait satışlarının (200.000-

40.000 =)160.000,00 TL’nin altında kalması halinde 2014 takvim yılından 

itibaren ikinci sınıf tüccar olarak defter tutacaktır. 

 

Söz konusu örneklerde emtia alım veya satım tutarları ilgili yıllardaki hadlerin 

altında kalmakla birlikte, emtia alım veya satış miktarlarındaki azalma % 20 

oranını aşacak şekilde gerçekleşmediği sürece, ikinci sınıf tüccar sayılmak için 

bu azalmanın arka arkaya üç hesap dönemi sürmesi gerekmektedir. 



Ü.G. Ü.G. 

İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş 

• Bir hesap döneminin iş hacmi 177’nci 
maddede yazılı hadlerden %20 yi aşan bir 
nispette fazla olursa, veya; 

• Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177’nci 
maddede yazılı hadlere nazaran %20’ye kadar 
bir fazlalık gösterirse 

• Bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden 
hesap döneminden başlayarak, I’inci sınıfa 
geçerler. 
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SINIF DEĞİŞTİRME 



Ü.G. Ü.G. 

İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş 
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Örnek: Gelir Vergisi mükellefi olan (A) 2013 takvim yılında süpermarket 

işletmekte olup, aynı zamanda nakliye işiyle de uğraşmaktadır. Süpermarketin 

1 yıllık cirosu 130.000,00 TL’dir. Nakliye işinin hasılatı ise 11.000,00 TL’dir . 

Mükellef kurum emtia satışı ve hizmet işini birlikte yaptığından 177/3 üncü 

maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir. 

Buna göre, nakliye işi hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarını topladığımızda 

(55.000,00 TL + 130.000,00=)185.000,00 TL, 2013  yılı için 177/3 üncü 

madde ile belirlenen had olan 150.000,00 TL’yi %20 asan bir nispette(150.000 

x 1,2= 180.000) fazlalık gösterdiğinden söz konusu mükellef 2014 takvim 

yılından itibaren birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter 

tutacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

SINIF DEĞİŞTİRME- 

ÖZELLİKLİ DURUMLAR (1) 

• Statüleri gereği birinci sınıf tüccar sayılanların sınıf değiştirmeleri söz 
konusu değildir. Yani ticaret şirketlerinin iş hacmi ne kadar olursa olsun 
bunlar birinci sınıf tüccar sayılırlar.Ayrıca, kurumlar vergisine tabi olan ve 
ticaret şirketi dışında kalan diğer tüzel kişiler de birinci sınıf tüccar 
sayılırlar ve bunların da sınıf değiştirmeleri mümkün değildir. Ancak 
kurumlar vergisine tabi olan tüzel kişilerden ticaret şirketleri, iş ortaklıkları 
ve kooperatifler hariç diğer tüzel kişilerden işlemlerinin gereği olarak 
bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan ve lüzum görülmeyenlerin 
işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına maliye bakanlığı tarafından 
müsaade edilebilecektir. 

• İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutulabilir. 
– Bu istem yıl içeresinde gerçekleşmişse, izleyen yıldan itibaren mükellefler 

bilanço esasına göre defter tutabilirler. 

– Mükellefler ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih ederlerse, 
daha sonra işletme esasına dönebilmek için VUK Md 180. maddedeki şartları 
taşımaları halinde geçebilirler. 

• Yıl içerisinde işi bırakan ve aynı faaliyet konusunda aynı yıl içinde tekrar 
işe başlayan mükellefler, yıl içerisinde işi bırakana kadar tabi oldukları 
usulde, yeniden işe başladıktan sonrada devam ederler. (T.C. Gelir İdaresi 
Başkanlığı Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 29/09/2011 tarih ve 
B.07.1.GİB.4.01.17.02-VUK.176-76 sayılı özelgesi) 
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Ü.G. Ü.G. 

• Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçerken aranan «arka arkaya 
üç dönemin iş hacmi»’nin ve  ikinci sınıftan birinci sınıfa 
geçişte aranan « arka arkaya iki dönemin iş hacmi»’nin 
VUK Md. 177. maddedeki hadlerle kıyaslanmasında toplam 
olarak %20’ye kadar bir azalış ya da fazlalık olması 
gerektiğini ifade eden özelgeler mevcuttur. (Bkz: T.C. Gelir 
İdaresi Başkanlığı Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 
20/08/2013 tarih ve 88031814-010.01[105/177-179/2013-
1703]-114 sayılı özelgesi)(Şahsi görüşümüz; VUK 179 ve 
180. maddelerin lafzından bu sonuca ulaşmak mümkün 
değildir.) 

• Karşılaştırma yapılırken mükellefin o yıl gerçekleşen iş 
hacmi, Maliye Bakanlığı’nca izleyen yıla ilişkin olarak 
tespit edilen hadlerle kıyaslanacaktır.(Ör: T.C. Gelir İdaresi 
Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2011 
tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32179-8376-368 sayılı 
özelgesi) 
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SINIF DEĞİŞTİRME- 
ÖZELLİKLİ DURUMLAR (2) 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK 

DEFTERLER 
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Ü.G. Ü.G. 

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma 
Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur: 

 

1. Yevmiye defteri: kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih 
sırasiyle ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. 
Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. 
Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması 
zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak 
kullanabilirler. 

 

2. Defterikebir: yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri 
buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu 
hesaplarda toplayan defterdir. 

 

3. Envanter defteri: envanter defterine işe başlama tarihinde ve 
müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve 
bilançolar kaydolunur ve bu tarihe "Bilanço günü" denir. 
Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. 
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Ü.G. Ü.G. 

ENVANTER ÇIKARMAK (Madde 186)  

• Envanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, 
ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak 
tespit etmektir.  
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ENVANTERDE AMORTİSMAN KAYITLARI  (Madde 189) 

• Üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ve bunların amortismanları; 

 Envanter defterinin ayrı bir yerinde, 

 Özel bir amortisman defterinde ya da, 

 Amortisman listelerinde gösterilir. 

Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündendir.  

BÜYÜK MAĞAZALARDA ENVANTER  (Madde 190) 

• Büyük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutlarının envanterlerini üç yılda bir 

çıkarabilirler. Bu takdirde envanter çıkarılmayan yıllarda hesaben mevcut iktisadi 

kıymetleri envanter defterlerine kaydederler. 

ENVANTERE ALINAN KIYMETLERDE DEĞERLEME (Madde 191) 

• Envantere alınan iktisadi kıymetler bu kanunun "değerleme"ye ait üçüncü kitabında 
yazılı esaslara göre değerlenir. 



Ü.G. Ü.G. 

BİLANÇO (Madde 192) 

• Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tasnifli ve 
karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş hulasasıdır. 

 

• Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tabloyu ihtiva eder. 

 

• Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar (ve varsa zarar), 
pasif tablosunda borçlar gösterilir. 

 

• Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, müteşebbisin 
işletmeye mevzu varlığını (Öz sermayeyi) teşkil eder. 

 

• Öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif 
ve pasif tablolarının toplamları denkleşir. İhtiyatlar ve kar 
ayrı gösterilseler dahi öz sermayenin cüzileri sayılırlar. 
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Ü.G. Ü.G. 

İŞLETME HESABI ESASINDA TUTULACAK 

DEFTERLER 

• İşletme hesabı esasında işletme hesabı defteri tutulur. 
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İŞLETME HESABI ESASINDA AMORTİSMAN 

İŞLETME HESABI ESASINDA ENVANTER 
• İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanteri 

çıkarmaya mecburdurlar. 

• Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal 

ettirilmez. 

•  Ancak, 189'uncu maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden 

her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir.  

İŞLETME HESABI HULASASI 
• İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar her hesap döneminin sonunda (İşletme hesabı 

hulasası) çıkarırlar. İşletme hesabı hulasasına aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı 

yazılır. 

• A) Gider tablosuna:1. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun 

değeri;2. Hesap dönemi zarfında satın alınan emtianın değeri ile yapılan bilumum giderler. 

• B) Hasılat tablosuna:1. Hesap dönemi zarfında satılan emtianın değeri ile hizmet karşılığı ve 

sair suretle alınan paralar;2. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi sonundaki emtia 

mevcudunun değeri. 



Ü.G. Ü.G. 

SINAÎ MÜESSESELERİN TUTACAKLARI ÖZEL 

KAYITLAR (Madde 197-200) 

İmalat Defteri   : 

• Birinci sınıf tüccarlardan sürekli olarak imalatla uğraşanların “İmalat Defteri” de 
tutması gerekir.(yapılan imalata ilişkin ilk madde  ve mamul giriş çıkış hareketleri) 

 

Kombine İmalat Defteri : 

• Ham maddeden tam mamul vücuda getirilinceye kadar geçen müstakil imal 
safhalarında ayrı ayrı ürün mahiyetini arz eden maddeler elde edildiği (İplik-
dokuma, yağ-sabun, kereste-mobilya, un-makarna münasebetlerinde olduğu gibi) 
ve bu imal işleri birbirine bağlanarak aynı teşebbüs dahilinde yapıldığı takdirde, 
kombine imalat yapılmış olur. 

• Kombine imalat yapanlar her müstakil imalat işini imalat defterinin ayrı ayrı 
kısımlarında gösterirler. Bu takdirde bir safhanın mamulü izleyen safhaya teslim 
gösterilmek suretiyle bu safhanın ilk maddesini oluşturur 

• Kombine imalatta istenildiği takdirde her bir imalat safhası için ayrı bir defteri 
kullanılması da mümkündür. 

 

Bitim İşleri Defteri  : 

• Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kasarlama, apre, 
cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleriyle uğraşanlar, imalat defteri yerine, bir 
"Bitim işleri defteri" tutarlar. 

• Bu deftere müşterilerden alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve 
miktarı tarih sırasıyla yazılır. 
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Ü.G. Ü.G. 

DİĞER MÜESSESELERİN TUTACAKLARI ÖZEL 

KAYITLAR  (Madde 204-209) 
Banka, Banker Ve Sigorta Şirketlerinin Gider Vergisine Ait Kayıtları : 

• Banka, banker ve sigorta şirketleri banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin mevzuuna giren 

işlemleri müfredatlı veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi muhasebe defterlerinde 

veyahut isterlerse ayrı bir banka ve sigorta muameleleri vergisi defterinde, diğer işlemlerinden 

ayırmak suretiyle gösterilir. Banka ve Sigorta Muameleleri Defterinin tutulması zorunluluğu 

yoktur. Bu nedenle de tutulmadığında resen takdir sebebi sayılmaz. Ancak bu takdirde 

işlemlerin mutlaka muhasebe defterlerinde ayrı hesaplarda izlenmiş olması gerekir.  
 

Damga Resmi Kayıtları : 

• Damga resmi kayıtları için tarih sırasıyla bir kayıt tutulması ve  bu kayıtları muhasebe 

defterlerinde tuttukları hesaplarda göstermeleri gerekmektedir. Kayıtların muhasebe 

defterinde gösterilmemesi halinde ayrı bir "Damga Resmi Defteri" tutulur. Kamu 

müesseselerinin resmi defter ve kayıtları Damga Resmi Defteri yerine geçer. 
 

Yabancı Nakliyat Kurumları Veya Bunları Türkiye'de Temsil Eden Şube Veya Acentelerinin 

"Hasılat Defteri: 

• Bu deftere Türkiye'de elde ettikleri hasılatı tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak kaydetmeye 

mecburdurlar. Bu madde gereğince hasılat defteri tutan yabancı nakliyat kurumları bu işleri 

için ayrıca muhasebe defteri tutmaya mecbur değildirler.  
 

Ambar Defteri : 

• Depo (Ardiyeler dahil) işletenlerle nakliye ambarları ayrıca bir AMBAR DEFTERİ tutarlar.  

Kendi işlerinin icabı olarak Kanun’da istenilen bilgileri ihtiva edecek şekilde defter tutanlar 

ayrıca ambar defteri tutmazlar. 
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Ü.G. Ü.G. 

SERBEST MESLEKLERDE DEFTER TUTMA 

(Madde 210) 
• Kanunun 210’uncu maddesine göre serbest meslek erbabının bir KAZANÇ 

DEFTERİ tutması gerekmektedir. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da 
hasılat kaydolunur. Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nev'i ile yapıldığı tarih 
ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır. 

 

• Hekimler diledikleri takdirde, yukarıda yazılı malumatı protokol defterinde 
göstermek şartıyle ayrı kazanç defteri tutmayabilirler. 

 

• Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentalarının 
resmi defteri "kazanç defteri" yerine geçer. 

 

• Kanunun 211’nci maddesine göre de serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan 
fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın 
kıymetleri ile amortismanlarını 189’uncu maddede yazılı şekilde tutulan 
amortisman kayıtlarında gösterirler. 

 

• Serbest meslek kazancında elde etme tahsilata bağlanmış olduğundan bu deftere 
alacaklar ve borçlar kaydedilmez. Ayrıca gelecek hesap dönemlerine ilişkin olarak 
ödense bile, yapılan tüm ödemeler aynı deftere gider kaydedilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

ÇİFTÇİ İŞLETME DEFTERİ  (Madde 213) 

• Zirai işletme hesabını ihtiva eden çiftçi işletme 
defterinin sol tarafına Gelir Vergisi Kanununun 
ilgili maddelerinde gösterilen giderler, sağ 
tarafına da aynı kanunda gösterilen hasılat 
kaydolunur. 

 

• Çiftçi işletme defteri tutanlar, amortismana tabi 
kıymetleri ve bunların amortismanlarını 189'uncu 
maddede yazılı şekilde tutulan amortisman 
kayıtlarında gösterebilecekleri gibi bu kayıtları 
çiftçi işletme defterinin ayrı bir yerine de 
geçirebilirler. 
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Ü.G. Ü.G. 

KAYIT NİZAMI (Madde 215-219)(1) 

• Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, 
Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir.  

 

• Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı 
gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt 
dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme 
şartı aranmaz. 

• Bu kanuna göre tutulması mecburi defterler mürekkeple veya makine ile yazılır. 
Kopya kağıdı kullanılması ve ıstampa ve sair damga aletleriyle kopya konulması da 
caizdir.  

 

• Bilumum defterlerde hesaplar kapatılıncaya kadar toplamlar geçici olarak kurşun 
kalemi ile yapılabilir. 

 

• Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kaidelerine göre 
düzeltilebilir. Diğer bilumum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı 
takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst 
veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle 
yapılabilir. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle 
okunamaz bir hale getirmek yasaktır. 
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Ü.G. Ü.G. 

KAYIT NİZAMI (Madde 215-219)(2) 

Defterlerde kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan 
satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli 
defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli 
müteharrik yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz ve 
bunlar yırtılamaz. 

 

Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. (Kayıt Zamanı) 

 
a) kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir. 

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve 
bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut 
vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin 
bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu 
kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç 
intikal ettirilmesine cevaz vermez. 

c) Hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine 
muameleler günü gününe kaydedilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

DEFTERLERİN TASDİKİ (Madde 220-226) 

Tasdike Tabi Defterler: 

1. Yevmiye ve envanter defteri 

2. İşletme ve çiftçi işletme defteri, 

3. İmalat defteri, 

4. Nakliyat vergisi defteri, 

5. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri, 

6. Serbest meslek kazanç defteri 

 

(Defteri kebir TTK hükümlerine göre tasdike 

tabidir.) 
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Ü.G. Ü.G. 

TASDİK ZAMANI (Madde 221) (1) 

1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı 

yıldan önce gelen son ayda, 
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Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan mükellef 2014 yılında kullanacağı 

defterleri 2013 Aralık ayında defterlerini tasdik ettirmek durumundadır. 

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, 

defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda, 

 Örnek: Özel Hesap Dönemi 1 Haziran 2012- 31 Mayıs 2013 olan mükellef 

2012 Mayıs ayında defterlerini tasdik ettirmek durumundadır. 

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete 
girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme 
tarihinden önce 

 Örnek: İkinci sınıf tüccar 2013 yılında belirtilen hadleri aşmışsa 2014 

yılından itibaren bilanço usulüne göre defter tutacak olup 2013 Aralık ayında 

bu defterlerini tasdik ettirmek durumundadır. 



Ü.G. Ü.G. 

TASDİK ZAMANI (Madde 221) (2) 

4. Vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden 

başlayarak on gün içinde 
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Örnek: Vergi Muafiyeti 10.10.2013 tarihinde kalkan esnaf  20.10.2013 

tarihine kadar defterini tasdik ettirmelidir. 

5. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl 
içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya 
başlamadan önce 

 Örnek: Mükellefin yevmiye defteri 15.03.2014’de dolmuştur. Kullanmaya 

başlamadan önce Mükellefin defterini tasdik ettirmesi gerekmektedir. 

15.03.2014 tarihinde yapmış olduğu işlemi 10 gün içinde defterlerine işlemesi 

gerekeceğinden bu süre içinde defterini tasdik ettirmelidir.  

6. Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap 
dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilmiş ise bu dönemin ilk ayı 
içinde tasdiki yenilemeye mecburdurlar. 

 



Ü.G. Ü.G. 

TASDİK MAKAMI (Madde 223) 

• Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın 

bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile 

mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki 

acentalar için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur. 

 

• Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri 

sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine 

bağlı kalmaksızın tasdik eder. 

 

• Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, 

şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya 

noter tarafından tasdik edilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

KAYITLARIN TEVSİKİ  
İspat Edici Kağıtlar (Madde 227) 

• Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve 

üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların 

tevsiki mecburidir. 

 

• Mükellefler üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelerinin 

yanında; kendi iç işlemlerini de belgelendirmek zorundadır.  

 

 

 

• Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye Bakanlığına 

verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen 

belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu 

belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. 
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Örnek: Envanter kayıtlarının, amortisman kayıtlarının, emsal bedel 

hesaplanmasının belgelendirilmiş olması gerekmektedir. 



Ü.G. Ü.G. 

TEVSİKİ ZARURİ OLMAYAN KAYITLAR (Madde 228) 

Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz: 

 

1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat 

olmıyan müteferrik giderler; 

 

2. Vesikanın teminine imkan olmıyan giderler; 

 

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler. 

 

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları 

üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine 

ve mahiyetine uygun bulunması şarttır. 
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Ü.G. Ü.G. 

Vergi Beyan. İmzalanması ve YMM Tasdik Raporlarına 

İlişkin Yetki (Mükerrer Madde 227) 

• Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki 
almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir 
veya yeminli malî müşavirler tarafından da imzalanması 
mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname 
çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle 
ayrı ayrı uygulatmaya, 

• Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden 
değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden 
yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara 
uygun olarak yeminli malî müşavirlerce düzenlenmiş tasdik 
raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya ilişkin yetki 
vermektedir. 

• Ayrıca Maliye Bakanlığı, vergi kanunları kapsamındaki 
yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik 
ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri 
mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla 
ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya yetkili kılınmıştır. 

196 



Ü.G. Ü.G. 

FATURA (Madde 229-230) 

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında 
müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere 
emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından 
müşteriye verilen ticari vesikadır. 

Faturada; 

1. Düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, 

2. Düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, 
bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, 

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi 
dairesi ve hesap numarası; 

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarının 
bulunması zorunludur. 
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Ü.G. Ü.G. 

FATURANIN NİZAMI (Madde 231) 

 Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin 

muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı 

ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube 

veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması 

mecburidir.  

 Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.  

 Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek 

düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.  

 Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların 

imzası bulunur.  

 Faturalar malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 

gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç 

düzenlenmemiş sayılır.  

 Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı 

olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur 
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Ü.G. Ü.G. 

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ 

(Madde 232) 
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter 
tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 

2. Serbest meslek erbabına; 

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;                 

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 

5. Vergiden muaf esnafa. 

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura 
istemek ve almak mecburiyetindedirler. 

 

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı 
basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan 
çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 
50.000.000  lirayı (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'dan 
itibaren 1.000, -TL) geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (490 Sıra No.lu 
V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'dan itibaren 1.000, -TL)  az olsa dahi 
istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir. 
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Ü.G. Ü.G. 

SEVK İRSALİYESİ (Madde 230) 

• Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya 
taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması 
veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk 
irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. 

• Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı 
veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği 
hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması 
gereklidir.  

• şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın 
aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara 
ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi 
aranmaz. 

• Sevk irsaliyesi 3 nüsha olarak düzenlenir. 

• Arabada bulundurulması zorunludur. 

• En az iki tanesi arabada bulunacak, biri denetimde alıkonulacak ve vergi 
dairesi başkanlığı bulunan illerde denetim koordinasyon müdürlüklerince, 
diğer illerde ise defterdarlık gelir müdürlüklerince muhafaza edilecektir. 

• Malın  satıcı tarafından alıcıya teslim edilmek üzere satıcı veya alıcı 
tarafından taşındığı hallerde sevk irsaliyesi, ücret karşılığı eşya taşıyanların 
ise taşıma irsaliyesi düzenleyecektir.  
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Ü.G. Ü.G. 

FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR (1) 

1. Perakende Satış Vesikaları : 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 
mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları 
işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur. 

1. Perakende satış fişleri; 

2. Makineli kasaların kayıt ruloları 

3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri. 

 

2. Gider Pusulası : 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 
mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:  

 

Vergiden muaf esnafa; 

 

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı 
satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura 
hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın 
aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. 

 

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi 
yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde 
unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi 
yapana veya malı satana tevdi olunur. 
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Ü.G. Ü.G. 

FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR (2) 

3. Müstahsil Makbuzu :  

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit 
edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler  

 

gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden 

 

satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha 
makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı 
çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya 
mecburdurlar.  

 

Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt 
tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim 
ve imza olunur. 
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Ü.G. Ü.G. 

SERBEST MESLEK MAKBUZLARI 

(Madde 236-237) 

Serbest meslek erbabı, meslekî faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı 
için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını 
müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak 
mecburiyetindedir. 

Aşağıda yer alan serbest meslek erbabı makbuz düzenlemek zorunda 
değildir. 

• Vergiden muaf olan serbest meslek erbabı 

• Arızi olarak mesleki faaliyette bulunanlar 

• Münhasıran GVK’nın 18’inci maddesinde sayılan faaliyetlerle 
uğraşan ve eserlerini aynı Kanunun 94/2’inci maddesinde sayılan 
kişilere teslim edenler 
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ÜCRET BODROSU 

İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir 

Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi 

hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. 



Ü.G. Ü.G. 

DİĞER EVRAK VE VESİKALAR (Madde 240) 

Taşıma İrsaliyeleri: 

Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve 
tüzel kişiler naklettikleri eşya için irsaliye 
kullanmak zorundadırlar. 

Yolcu Listeleri: 

Şehirlerarasında yapılan yolcu taşımalarında 
yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan 
mükellefler, iki nüsha yolcu listesi düzenlerler. 

Günlük Müşteri Listeleri: 

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri 
günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede 
bulundururlar. 
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Ü.G. Ü.G. 

MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ 

• Vergi Usul Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, 
tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili 
bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl 
süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. 

 

• Vergi Usul Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olmayanlar 
ise almaya mecbur oldukları fatura ve gider pusulası ve müstahsil 
makbuzlarını tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim 
yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. 

 

• Defter ve belgeleri muhafaza etmek mecburiyeti bulunan gerçek ve 
tüzel kişiler ile mükerrer 257 nci madde ile getirilen zorunluluklara 
tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, 
belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin 
mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki 
kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale 
getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi 
içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve 
inceleme için arz etmek zorundadırlar.  
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Ü.G. Ü.G. 206 

3. KİTAP 

DEĞERLEME 



Ü.G. Ü.G. 

3. KİTAP 
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Ü.G. Ü.G. 

DEĞERLEMENİN TANIMI (Madde 258)  

• Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi 

kıymetlerin takdir ve tespitidir. 

• Gelir ve kurumlar vergileri gibi kazanç ve irat üzerinden alınan vergilerde, 

iktisadi kıymetlere ait değerler, vergi matrahını doğrudan etkiler. Özellikle, 

bizim ülkemizde olduğu gibi (GVK Md. 38, KVK Md. 6) kazancın tespitini 

özsermaye mukayesesine bağlayan sistemlerde vergi matrahı, dönem sonu 

ve dönem başında işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerleri esas 

alınmak suretiyle tespit edilir. Muhasebe ve işletmecilik yönünden iktisadi 

kıymetlerin değişik ölçülerle değerlenmesi mümkündür. Ancak, bunlar 

vergi uygulaması bakımından dikkate alınması mümkün değildir 

•  Değerleme günü genellikle bilanço günü olan 31 aralıktır. Ancak bilanço 

günü olarak tanımlanan özel hesap dönemi ve geçici vergi dönemlerinde de 

değerleme yapılması gerekmektedir.  

•  Değerleme, doğrudan vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili bir işlem 

olduğu için kanunda değerleme ölçüleri ve hangi iktisadi kıymetin hangi 

ölçüyle değerleneceği açık olarak belirlenmiş olup, bu konuda mükelleflere 

inisiyatif kullanma ve tercihte bulunma hakkı tanınmamıştır. 
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Ü.G. Ü.G. 

DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ  (Madde 261) 

1. Maliyet Bedeli (Md.262) 

2. Borsa Rayici (Md. 263) 

3. Tasarruf Değeri (Md. 264) 

4. Mukayyet Değer (Md. 265) 

5. İtibari Değer ( Md. 266) 

6. Vergi Değeri (Md. 268) 

7. Rayiç Bedel (Mük. md. 266) 

8. Emsal Bedeli ve Ücreti (Md. 267) 

 

NOT: 261. Maddede sayılmayan, ancak değerleme ölçüsü olarak VUK ve 
diğer Kanunlarda yer alan diğer değerleme ölçüleri ise; 

- Alış Bedeli (279. ve 280. Md.),  

- Enflasyon Düzeltmesi (Mük.298 Md. )  

- Alış Emsal Bedeli. (Geç. 4. Mad.) 

- Emsal Kira Bedeli (GVK 74 Md.) 

- Ortalama Perakende Fiyat (GVK 63 Md) 

- Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri (VUK Mük.290 Md.) 
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Ü.G. Ü.G. 

MALİYET BEDELİ (Madde 262) 

İktisadi bir kıymetin  

 

 

 

 

 

 

 

Müteferri (Bağlı) Diğer Giderler: Bir harcamanın bağlı gider 

olarak iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi için yapılan giderin 

sabit kıymetin satın alma bedeline veya iktisadi kıymetin değerini 

artırıcı giderine bağlı olarak yapılması ve ödeme yapılmadan 

iktisadi kıymetin elde edilememesi gerekmektedir 
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İktisap Bedeli 

Değer Artırıcı Yapılan Ödemeler 

Müteferri Bilumum Giderler  + 

Maliyet Bedeli 



Ü.G. Ü.G. 

MALİYET BEDELİ İLE DEĞERLENEN İKTİSADİ 

KIYMETLER 

Gayrimenkuller (VUK Md. 269) 

Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı 
(VUK Md.269), 

Tesisat ve makineler (VUK Md. 269), 

Gemiler ve diğer taşıtlar(VUK Md. 269), 

Gayri maddi haklar(VUK Md. 269), 

Demirbaş eşya, alet, edevat, mefruşat (VUK Md. 
273),  

Emtia (VUK Md. 274 - 275), 

Zirai mahsuller (VUK Md. 276), 

Hayvanlar (VUK Md. 277).  
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Ü.G. Ü.G. 

BORSA RAYİCİ  (Madde 263) 

• Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse 

ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin 

değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki 

muameleler sonucu oluşan ortalama değerlerini ifade eder.  

 

• Fiyatlarda bariz kararsızlık görülen hallerde, son işlem 

günü yerine değerlemeye rastlayan son 30 gün içindeki 

ortalama rayici belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.(VUK Md. 263) 
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Ü.G. Ü.G. 

BORSA RAYİCİ İLE DEĞERLENEN İKTİSADİ 

KIYMETLER  

Yabancı paralar, yabancı para ile olan senetli 

ve senetsiz alacak ve borçlar (VUK Md. 280), 

Devlet tahvili ve Hazine bonosu (VUK Md. 

279) 

Değerleme ölçüsü, Vergi Usul Kanunu’nda 

belirtilmemiş olan veya belirtilse bile bu ölçü 

ile değerlenmesine imkan bulunmayan iktisadi 

kıymetlerden (bina ve arazi dışında) borsa 

rayici bulunanlar(VUKMd.289) 
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Ü.G. Ü.G. 

TASARRUF DEĞERİ (Madde 264)  

• Tasarruf değeri bir iktisadi kıymetin değerleme 

gününde sahibi için arzettiği gerçek değerdir. 

 

Tasarruf Değeri ile değerlenen iktisadi kıymetler: 

Mevduat ve kredi sözleşmelerine müstenit 

alacaklar 

Reeskonta tabi tutulan alacaklar 

Şüpheli ticari alacaklar 
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Ü.G. Ü.G. 

MUKAYYET DEĞER  (Madde 265)  

• İktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında (defterde) 
gösterilen hesap değeridir.  

 

Mukayyet değer ile değerlenen iktisadi kıymetler: 

 Senetsiz alacak ve borçlar  

 Aktifleştirilmiş ilk tesis ve taazzuv giderleri  ve 
Peştamallıklar, 

 Aktif geçici hesap kıymetleri, 
– Gelecek yıllar için peşin ödenen giderler, 

– Tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş hasılat (gelir 
tahakkukları), 

 Pasif geçici hesap kıymetleri, 
–  Gelecek yıllar için peşin tahsil edilmiş hasılat, 

–  Tahakkuk eden ancak ödenmemiş giderler (gider tahakkukları), 

 Karşılıklar, 
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Ü.G. Ü.G. 

İTİBARİ DEĞER – NOMİNAL DEĞER  

(Madde 266) 

Her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan 

değerdir. 

 

İtibari değerle değerlenecek iktisadi kıymetler şunlardır : 

 Kasa mevcudu (yabancı para borsa rayici ile değerlenir.) 

(VUK Md. 284) 

 Bedelsiz iktisap edilen hisse senetleri(VUK Md. 284) 

 Eshamlı şirketlerle, KİT'lerin çıkardıkları tahviller (VUK 

Md. 286).  
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Ü.G. Ü.G. 

RAYİÇ BEDEL (Mük. Md. 266) 

• Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme 

günüdeki normal alım satım bedelidir.  

 

• Rayiç bedel, vergi değeri açısından önemli 

olup emlak vergisinde bina ve arazi için rayiç 

bedel esas alınmaktadır. 
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Ü.G. Ü.G. 

EMSAL BEDELİ (Madde 267) 
Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak 
tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması 
halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.  

 

Emsal bedel, sırası ile 3 esasa göre belirlenir: 
 Birinci sıra (Ortalama fiyat esası) 

 İkinci sıra (Maliyet bedeli esası) 

 Üçüncü sıra (Takdir esası) 

 

Yukarıda açıklanan esaslara bağlı kalmaksızın mahkemelerce iktisadi 
kıymetler için resen biçilen değerler de emsal bedel yerine geçecektir. 

 

Diğer taraftan, ücretle yapılan imalatta ücretin gerçek miktarının 
bilinmemesi veya doğru olarak tayin edilememesi hallerinde tespit 
edilecek emsal ücret de aynı esaslara göre tayin olunacaktır. 
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Ü.G. Ü.G. 

Ortalama Fiyat Esası (1) 

Aynı cins ve nevideki malların değerlemesinde 
kullanılan ortalama fiyat esası; değerlemenin 
yapılacağı ayda veya önceki ayda yahut bir daha 
önceki ayda yapılan satışların bedelinin esas alındığı 
bir emsal bedel değerleme yöntemidir.  

Ortalama fiyat esasının uygulanabilmesi için 
değerlemesi yapılacak malın; 

– Misli mal olması(ölçülebilen, sayılabilen mal) 

– Değerlemenin yapılacağı ayda veya bir önceki ayda ya 
da daha önceki ayda satılan mallardan olması,  

– Satılan mal miktarının değerlenecek mal miktarının 
%25’ inden az olmaması gerekir. 
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Ü.G. Ü.G. 

Ortalama Fiyat Esası (2) 

10 adet televizyonun değerlemesinde eylül ayında yapılan satışa ilişkin 
emsal bedel esas alınacak ve ortalama birim fiyat (6.750/3=) 2.250 
TL’den 10 adet televizyonun emsal bedeli (2.250 x10=) 22.500 TL 
olacaktır. Eğer Eylül ayı satışı 2 adet olsaydı, Ekim ayı ve Kasım ayı 
satış miktarları da (10 adet x%25=) 2,5 adetten az olduğu için  ikinci 
sıra olan maliyet bedeli esasına geçilmesi gerekecekti. 
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Örnek: Beyaz eşya ticaretiyle uğraşan işletmenin sahibi, Kasım ayında 10 

adet televizyonu akrabalarına bedelsiz dağıtarak işletmesinden çekmiştir. 

İşletmenin Eylül, Ekim, Kasım aylarında televizyon  satışlarına ilişkin bilgiler 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

DÖNEM Satış Miktarı Toplam Satış 

Hasılatı  

Eylül 3 6.750 TL 

Ekim 1 2.500 TL 

Kasım 2 4.000 TL 



Ü.G. Ü.G. 

Maliyet Bedeli Esası 
İlk sıradaki yöntem kullanılamıyorsa ve emsal bedeli 
belirlenecek malın maliyet bedeli biliniyor veya 
çıkarılması mümkün ise, maliyet bedeline  

– toptan satışlarda % 5  

– perakende satışlarda % 10  

ilave etmek suretiyle emsal bedeli hesaplanır. 

 

Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan 
ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar 
ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere 
satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra 
satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek 
usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde 
bunlara yapılan teslimler de perakende teslim 
sayılır.(2007/13033 sayılı BKK) 
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Ü.G. Ü.G. 

Takdir Esası 

• Ortalama fiyat veya maliyet bedeli esaslarına 

göre emsal bedeli belirlenemeyen iktisadi 

kıymetlerin ilgililerin müracaatı üzerine takdir 

komisyonunca bedellerinin takdir edilmesidir.  

 

• İktisadi kıymetlerin bedeli takdir 

komisyonunca belirlenirken malın maliyet 

bedeli, yıpranma dereceleri ve muadil malların 

piyasa kıymetleri dikkate alınır.  
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Ü.G. Ü.G. 

EMSAL BEDEL İLE DEĞERLENECEK İKTİSADİ 

KIYMETLER 

 Satış bedeli maliyet bedelinden % 10 ve daha düşük olan mallar 
(maliyet bedeli esası hariç) (VUK Md.274), 

 Zirai işletmelerdeki hayvanlarda Maliyet bedelinin tespit 
edilemediği hallerde, (VUK, Md. 277), 

 Kıymeti düşen mallar (VUK, Md. 278), 

 İşletme sahiplerince işletmeden çekilen ayni değerler veya işin terki 
halinde işletmeden çekilen kıymetler (GVK, Md. 41/1) 

 Hizmet erbabına sağlanan menfaatler (GVK, Md.63) 

 Maliyet ve kayıtlı değeri bilinmeyen ayni bağışlar (KVK Md.10, 
GVK  Md.89) 

 Tasfiye halinde, ortaklara verilen ayni tasfiye bedelleri (KVK, Md. 
17) 

 Bedeli bilinmemesi ya da bedelin paradan başka bir değer olması, 
bedelin emsaline nazaran açık şekilde düşük olduğu hallerde 
(KDVK, Md.27/1, ve 27/2). 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ DEĞERİ (Madde 268) 

• VUK’un 268. maddesine göre vergi değeri bina ve arazinin emlak vergisi 

kanunun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir.  

 

• Vergi değeri ölçüsü işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerlenmesinde 

maliyet bedeli bilinmeyen bina ve arazinin değerlenmesinde kullanılır. 
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ALIŞ BEDELİ 
İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi karşılığında ödenen veya borçlanılan 

bedeldir. Alış bedeli ile değerlenen iktisadi kıymetler: 

 

- Hisse senetleri 

- Fon portföyünün en az yüzde 51’ Türkiye’de kurulu şirketlerin hisse 

senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri 

- Kar zarar ortaklığı belgeleri 
 

Söz konusu menkul kıymetlerin döviz cinsinden borçlanılarak ya da kredi ile 

alınması durumunda ortaya çıkan kur farkı, faiz, komisyon vb. masraflar alış 

bedeline dahil edilmez, tahakkuk ettikleri dönemde gider kaydedilir. 



Ü.G. Ü.G. 

ALIŞ EMSAL BEDELİ (Geçici Md.4) 

• VUK’un geçici 4. maddesinde uyarınca ilk defa bilanço esasında gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefiyetine girecek olanlar açılış bilançolarını ve 

envanterlerini düzenlerken maliyet bedeli ile değerlenmesi icap eden 

kıymetlerin bu bedeli bilinmiyorsa, bizzat kendilerince belirlenecek alış 

emsal bedelini değerlemede esas almak zorundadırlar. Vergi incelemesi 

neticesinde alış emsal bedelini fazla tespit edildiğinin anlaşılması halinde 

mükellef hakkında vergi ziyaı veya usulsüzlük cezaları uygulanmayacaktır. 
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ORTALAMA PERAKENDE FİYATI 

• Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama 

perakende fiyatlarına göre değerlenir. 

 KİRA ÖDEMELERİNİN BUGÜNKÜ DEĞERİ 

• Finansal kiralama işlemlerinde kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, 
kiralamada kullanılan faiz oranının dikkate alınması suretiyle hesaplanan 
bugünkü değerlerinin toplamıdır. 



Ü.G. Ü.G. 

İKTİSADİ İŞLETMEYE DAHİL KIYMETLERDE 

DEĞERLEME 

1. Gayrimenkullerin değerlemesi 

2. Demirbaş eşyanın değerlemesi 

3. Emtia değerlemesi 

4. Zirai Mahsullerin değerlemesi 

5. Menkul kıymetlerin değerlemesi 

6. Yabancı paraların değerlemesi 

7. Alacak ve borçların değerlemesi 

8. İlk tesis ve taazzuv gideri ile peştamallıkların değerlemesi 

9. Aktif ve pasif geçici kıymetlerin değerlemesi 

10. Kasa mevcudunun değerlemesi 

11. İhraç edilen tahvillerin değerlemesi 

12. Karşılıkların değerlemesi 

13. Özel hallerde değerleme 

14. Finansal kiralama işlemlerinde değerleme 
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Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ 

• Medeni Kanunun 704. maddesi göre gayrimenkuller: arazi, 

tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli 

haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerden 

oluşur.  

 

• VUK’un 269. maddesine göre iktisadi işletmelere dahil 

bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. Bu 

kanuna göre aşağıda yazılı kıymetler de gayrimenkuller gibi 

değerlenir : 

– Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı,  

– tesisat ve makinalar, 

– gemiler ve taşıtlar,  

– gayrimaddi haklar,  
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Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

TESPİTİ (Madde 270) (1) 

VUK’un 270. maddesine göre gayrimenkullerin maliyet bedeline dahil 
edilmesi zorunlu giderler: 

- Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri, 

- Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın 
tesviyesinden doğan giderler.  

 

Maliyet bedeline dahil edilmesi ya da doğrudan gider yazılmaları 
ihtiyari giderler:  

- Noter giderleri,  

- Mahkeme giderleri,  

- Kıymet taktirine ilişkin giderler,  

- Komisyon giderleri  

- Tellaliye giderleri  

- Emlak alım  vergisi (Tapu harcı) ve  

- Özel tüketim vergileri. 
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Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

TESPİTİ (Madde 270) (2) 

Bu giderler arasında gider yazılması ya da maliyete eklenmesi ihtiyari olan 

30.000 TL tutarındaki ÖTV bulunmaktadır. Ayrıca ithalde alının KDV’nin 

indirim konusu yapılması mümkündür. ÖTV’nin gider yazılması halinde 

maliyet bedeli (250.000 + 25.000 +10.000+3.000=) 288.000 TL’dir. ÖTV’nin 

maliyet bedeline eklenmesi tercih edildiğinde ise maliyet bedeli 318.000 

TL’dir. 
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Örnek: Mükellef kurum 2013 hesap döneminde ithal ettiği ikinci el makine 

için ilgili hesap döneminde şu harcamaları yapmıştır.  

Makine bedeli: 250.000,  

İthalde alınan gümrük vergisi: 25.000,  

İthalde Alınan KDV: 45.000,  

ÖTV: 30.000  

Nakliye Gideri: 10.000,  

Montaj gideri: 3.000  



Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

TESPİTİ (Madde 270) (3) 
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Örnek: İşletme, yönetim binası olarak kullanmak üzere 01.01.2011 tarihinde 

1.000.000.-TL tutarında bir bina satın almıştır. Söz konusu binanın devrine 

ilişkin olarak notere 1.000-TL, tapu işlemlerini takip eden komisyoncuya ise 

2.000.-TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu binanın ihtiyaçlara cevap 

veremeyeceği anlaşılmış olup, 10.09.2011 tarihinde yıkılıp ihtiyaçlara uygun 

bir bina yapılmasına karar verilmiştir. Binanın yıkımına ilişkin  2011 yılında 

200.000.-TL ödenmiş, yeni bina ise 31.10.2013 tarihinde tamamlanmış olup, 

inşaatla ilgili 2011 yılında 50.000 TL, 2012 Yılında 350.000 TL ve 2013 

yılında 400.000 TL harcama yapılmıştır. 

Eski binanın maliyet bedeli : 1.000.000 Zorunlu 

Noter masrafı : 1.000 İhtiyari 

Tapu harcı : 2.000 İhtiyari 

Yıkım masrafı : 200.000 Zorunlu 

İnşaat masrafı 2011 : 50.000 Zorunlu 

İnşaat masrafı 2012 : 350.000 Zorunlu 

İnşaat masrafı 2013 : 400.000 Zorunlu 

Noter ve tapu harcını 

gider yazılması tercih 

edilmesi halinde maliyet 

bedeli 2.000.000 TL’dir. 

Aksi durumda maliyet 

bedeli 2.003.000 TL 

olacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

Örneğe İlişkin Muhasebe Kayıtları 
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1) Eski Binanın Alış Kaydı 

01/01/2011 

252 BİNALAR 1.000.000 

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 3.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 180.540 

102 BANKALAR 1.183540 

2) Eski Binanın Maliyetinin Yapılacak Yatırıma Alınması 

10/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 1.000.000 

252 BİNALAR 1.000.000 

3) Yıkım masraflarına ilişkin kayıt 

…/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 200.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 36.000 

102 BANKALAR 236.000 

4) 2011 yılı inşaat masrafı kaydı 

…/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 50.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 9.000 

102 BANKALAR 59.000 

5) 2012 yılı inşaat masrafı kaydı 

…/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 350.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 63.000 

102 BANKALAR 413.000 

6) 2013 yılı inşaat masrafı kaydı 

…/09/2011 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIR. 400.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 72.000 

102 BANKALAR 472.000 

7) Yapılmakta Olan Yatırımların Binalar Hesabına Aktarılması 

31/10/2013 

252 BİNALAR 2.000.000 

258 YAPIL. OLAN YATIR. 2.000.000 



Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKUL ALIMINDA KULLANILAN 

KREDİLERİN KUR FARKLARININ DEĞERLEMESİ (1) 

• 163 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nde gayrimenkullerin 
alımında kullanılan kredilerle ilgili faiz ve kur farklarından 
gayrimenkulün aktifleştirildiği hesap dönemi sonuna kadar 
olan gayrimenkulün maliyetine eklenmesi; aktifleştirildiği 
dönemden sonraki dönemleri ait olanları ise ilgili 
bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması veya 
maliyete eklenmesinin ihtiyari olduğu verilmiştir. 

 

• 334 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nde ise lehe oluşan kur 
farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin 
sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, 
aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise 
kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten 
düşülmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekeceği, 
ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak 
kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam 
edileceği belirtilmiştir. 
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Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKUL ALIMINDA KULLANILAN 

KREDİLERİN KUR FARKLARININ DEĞERLEMESİ (2) 

Sonraki dönemlere ilişkin faizlerin gider yazılması ya da maliyete eklenmesi ihtiyaridir. 
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Örnek: İşletme 100.000 TL Banka Kredisi  çekerek, işletmenin yeni fabrikasında 

üretimde kullanılmak üzere 2016 yılında  bir adet makine almıştır. Bu alımla ilgili 

5.000.-TL nakliye gideri ödenmiştir. Söz konusu krediye ilişkin banka dönem sonuna 

kadar 10.000 TL faiz tahakkuk ettirmiştir. Nakliye gideri ve bütün işlemlerin KDV’si 

peşin ödenmiştir. 

Makinenin iktisap bedeli : 100.000 

2016 yılı için tahakkuk eden faiz : 10.000 

Nakliye gideri : +  5.000 

Maliyet Bedeli : 115.000 

Örnek: İşletme yeni fabrikasında üretimde kullanılmak üzere 50.000 € değerinde bir 

adet makineyi borçlanarak 2016 yılında ithal etmiştir. Bu alımla ilgili 6.000.-TL 

gümrük vergisi ve KDV peşin ödenmiştir. Alım tarihinde kur: 1€=2,5 TL’dir. Dönem 

sonunda kur: 1€=2,6 TL ya da 1€=2,4 TL olması durumları değerlendirildiğinde: 

Makinenin iktisap bedeli 

 (50.000€ x2,5=) 
: 125.000 

Gümrük vergisi : 6.000 

2016 Kur farkı (50.000€ x[2,6-2,5]) : +  5.000 

Maliyet Bedeli : 136.000 

Makinenin iktisap bedeli 

 (50.000€ x2,5=) 
: 125.000 

Gümrük vergisi : 6.000 

2016 Kur farkı (50.000€ x[2,4-2,5]) : +  -5.000 

Maliyet Bedeli : 126.000 



Ü.G. Ü.G. 

İNŞA VE İMAL EDİLEN GAYRİMENKULLER 

(Madde 271) 

Gayrimenkullerin işletmede imal ve inşa edilmesi halinde bunlar 

için yapılan inşa-imalat giderleri satın alma bedeli yerine 

geçmektedir. Binanın maliyet bedeli arsası için ödenen bedelle 

birlikte binanın meydana getirilmesi için yapılan 

harcamalardan oluşacaktır.  
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Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

ARTMASI  (Madde 272) (1) 
 VUK’un 272’nci maddesine göre gayrimenkullerin ve elektrik üretim ve 

dağıtım varlıkları ile ilgili yapılan normal tamir, bakım ve temizleme giderleri 

dışında gayrimenkullerin veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını (1) 

genişleten ve (2) iktisadi kıymetini devamlı artırmak maksadıyla yapılan 

giderler gayrimenkullerin veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 

maliyetine eklenir. 

 Yine gayrimenkullerin kullanım (3) ömrünü uzatıcı harcamalarda 

gayrimenkullerin maliyetine eklenir. 

• İktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında bulunmayan özelliklerin 

kazandırılması veya ilk iktisap sırasında bulunan özelliklerin geliştirilmesi 

için yapılan giderler değer artırıcı giderler sayılır ve amortisman süreleri 

iktisadi kıymetin kalan ömrüne göre belirlenir 

• İktisadi kıymetin ilk iktisabı sırasında beklenen ömrünü uzatmak 

amacıyla yapılan giderler, aktifleştirildikleri yıldan başlayarak iktisadi 

kıymet için belirlenen oran ve süreye göre amortismana tabi tutulur. 

• İktisadi kıymet için yapılan normal bakım, onarım ve temizlik gibi 

giderler ise maliyet olarak kabul edilmeyip doğrudan gider olarak 

yazılması gerekmektedir.  
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Ü.G. Ü.G. 

Maliyet Artırıcı Harcamaların İtfası 

A B 

Harcamanın Niteliği 

Harcama Yapılan 

Gayrimenkulün Faydali 

Ömrü Henüz Bitmemişse 

Harcama Yapılan 

Gayrimenkulün Faydali Ömrü 

Bitmişse 

1 

Değer Artırıcı ve 

Genişletici 

Harcama 

Gayrimenkulün kalan faydalı 

ömrüne göre harcama itfa 

edilir. 

Gayrimenkulün için belirlenen 

Faydali ömre göre harcama itfa 

edilir. 

2 
Ömür Uzatıcı 

Harcama 

Gayrimenkulün için belirlenen 

Faydali ömre göre harcama itfa 

edilir. 

Gayrimenkulün için belirlenen 

Faydali ömre göre harcama itfa 

edilir. 
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Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi 



Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

ARTMASI  (Madde 272) (2) 

İktisap Yılındaki Kamyonun Maliyet Bedeli : 200.000 

Birikmiş Amortisman : - 80.000 

Kamyonun Net Defter Değeri : 120.000 

Değer Artırıcı Harcama : 90.000 
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Örnek: İşletme 2013 yılında 200.000 TL maliyet bedeli olan bir adet kamyon almıştır. 

Kamyonun faydalı ömrü 5 yıl olup, işletme normal amortisman usulüne göre 2013 ve 

2014 yıllarında toplam 80.000 TL amortisman ayırmıştır. 2015 yılında kamyona yeni 

karasör satın alan işletme, karasör için 90.000 TL ödeme yapmıştır. İşletmenin kamyon 

için 2015 yılında ayıracağı amortisman tutarını şu şekilde hesaplanacaktır. 

2015 Yılında Kamyon Kendisi İçin Ayrılacak 

Amortisman (200.000 x 1/5=) 
: 40.000 

2015 Yılında Karasör için Ayrılacak Amortisman 

(90.000 x 1/[5-2] =) 
: + 30.000 

Toplam 2015 Yılında Ayrılacak Amortisman : 70.000 

…2015 

760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD 70.000 

257 BİRİKMİŞ AMOR. 70.000 

257.01 KAMYON              40.000 

257.02 KARASÖR              30.000 



Ü.G. Ü.G. 

GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNİN 

ARTMASI  (Madde 272) (3) 
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Örnek: İşletme 2013 yılında 200.000 TL maliyet bedeli olan bir adet kamyon almıştır. 

Kamyonun faydalı ömrü 5 yıl olup, işletme normal amortisman usulüne göre 2013 ve 

2014 yıllarında toplam 80.000 TL amortisman ayırmıştır. 2015 yılında kamyonun 

motorunu yenilemiş, motorun yenilenmesi için 180.000 TL ödeme yapmıştır. 

İşletmenin kamyon için 2015 yılında ayıracağı amortisman tutarını şu şekilde 

hesaplanacaktır. 

İktisap Yılındaki Kamyonun Maliyet Bedeli : 200.000 

Birikmiş Amortisman : - 80.000 

Kamyonun Net Defter Değeri : 120.000 

Ömür Uzatıcı Harcama : 180.000 

2015 Yılında Kamyon Kendisi İçin Ayrılacak 

Amortisman (200.000 x 1/5=) 
: 40.000 

2015 Yılında Motor için Ayrılacak Amortisman 

(180.000 x 1/5 =) 
: + 36.000 

Toplam 2015 Yılında Ayrılacak Amortisman : 76.000 

…2015 

760 PAZ.SAT.DAĞ.GİD 76.000 

257 BİRİKMİŞ AMOR. 76.000 

257.01 KAMYON              40.000 

257.02 MOTOR                  36.000 



Ü.G. Ü.G. 

KİRALANAN GAYRİMENKULÜN MALİYET 

BEDELİNİN ARTMASI (Madde 272, 327) 

• Gayrimenkulün kira ile tutulmuş olması veya elektrik üretim ve 
dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş olması durumunda, 
varlığı genişletmek ve iktisadi kıymetini artırmak amacıyla yapılan 
giderler özel maliyet olarak aktifleştirilmek suretiyle kira 
sözleşmesine göre amorti edilmelidir. 

• Kiracının başlangıçta bulunmayan bir tertibatı gayrimenkule 
eklemesi ve kira süresinin sonunda bunları kiraya verene 
bırakmadan söküp götürmesi halinde özel maliyetten söz edilemez. 
Bu kıymetlerin kira süresinden bağımsız amorti edilmesi gerekir. 

• Özel maliyetler kira sözleşmesinde yazılı sürede itfa edilmelidir. Bu 
sürenin belli olmaması durumunda itfa süresi 5 yıldır. (VUK 333 
sıra no’lu Genel Tebliğ) 

• VUK 327. maddesinde «eşit yüzdeler» ifadesi kullanıldığından, özel 
maliyetlerde azalan bakiyeler usulünde amortisman 
ayrılamayacaktır. 

• Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan gayrimenkulün tahliye 
edilmesi durumunda, itfa edilmemiş giderler hakkın sona erdiği 
veya boşaltmanın olduğu yılda bir defada gider yazılabilecektir. 

 

 

 

239 



Ü.G. Ü.G. 

DEMİRBAŞ EŞYANIN DEĞERLEMESİ 

(Madde 273) 

• Demirbaş, işletmede sürekli olarak kullanılan 

ancak doğrudan üretim sürecine katılmayan 

eşyalardır.  

• Gayrimenkuller ve emtiada olduğu gibi 

demirbaş eşya da maliyet bedeli ile değerlenir.  

• Demirbaş  eşyalar değerlenirken müteferri 

giderlerin toplamının yanı sıra komisyon ve 

nakliye giderleri de maliyet bedellerine dahil 

edilir.  
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Ü.G. Ü.G. 

EMTİA DEĞERLEMESİ 

• İşletmenin ticaretini yapmak üzere satın aldığı 

ya da imal ettiği emtia, VUK’un 274’ üncü 

maddesi gereği maliyet bedeli ile değerlenir.  

 

• Emtiada maliyet bedeli tespit edilirken, kural 

olarak fiili maliyet yöntemi kullanılmaktadır. 

Ancak fiili maliyetin tespit edilemediği 

hallerde fiili maliyet esasına en yakın stok 

değerleme yöntemi kullanılması gerekir.  
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Ü.G. Ü.G. 

SATIN ALINAN EMTİANIN DEĞERLEMESİ 

Satın alınan emtianın maliyet bedeli şunlardan 
oluşmalıdır:  

Yurt içinden alınan emtiada: 

Satın alma bedeline,  

Malın iş yerine getirilmesine kadar ödenen nakliye,  

Sigorta giderleri,  

Ödenen alış komisyonları; 

Yurt dışından alınan emtiada: 

Emtianın CİF bedeli,  

Gümrükte ödenen vergiler ve 

Emtianın gümrükten iş yerine gelene kadar yapılan 
nakliye, komisyon, faiz vb. giderler  

İthalat teminatları için ödenen faiz ve komisyonlar 
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Ü.G. Ü.G. 

Satın Alınan Emtia İçin Ödenen Faizler ve Ortaya 

Çıkan Kur Farkları 
Yıl içinde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla temin edilen krediler ve 
benzeri kaynaklar için ödenen faiz ve komisyon giderleri ile ithal edilen emtiaya bağlı 
olarak ortaya çıkan kur farklarının dönem sonundaki stok maliyetiyle ilgilendirilip 
ilgilendirilmeyeceği hususunda 238 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde aşağıdaki 
açıklamalar aşağıda yapılmıştır.  

 

• Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının 
maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha 
sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması 
veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.  

 

• İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi 
müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden 
dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Buna göre 
mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi, 
diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil 
edebileceklerdir.  

 

Vade farkları: Vade farkları bir nevi finansman gideri mahiyetinde olduğundan vadeli 
mal alım faturalarına eklenen vade farkları emtia maliyetinin bir unsurudur. Alış 
faturasına eklenmeyen vade farklarının ise gider yazılması veya malın maliyetine 
eklenmesi ihtiyaridir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İMAL EDİLEN EMTİANIN DEĞERLEMESİ 

(Madde 275) 
İmal edilen emtianın maliyet bedeli aşağıdaki unsurları ihtiva eder: 

 Sarf edilen ilk madde ve hammaddelerin bedeli, 
• Mamulün meydana getirilmesinde kullanılan ilk madde ve hammaddeler işletme dışından 

temin edilebileceği gibi işletmede de üretilebilir. Bunların değerlemesi emtia ile ilgili 
esaslara tabidir. Bir ara mamul birden fazla mamulün üretiminde kullanılıyorsa kullanım 
oranlarında kendi maliyetlerinden mamule pay verilir. 

 Mamulü isabet eden işçilik, 
• İşçilik bedeli, işçi ve teknik personele ödenen ücret yanında buna ilişkin sigorta primi 

işveren hissesi, çocuk zammı, fazla mesai, ikramiye, prim gibi ödemelerinin tamamını 
kapsar. 

 Genel üretim giderlerinden mamule düşen kısım, 
• Doğrudan malzeme ve işçilik dışında kalan, üretilen mamullerle direkt ilişkilendirilmeyen 

fakat imalat için yapılan giderleri ifade etmektedir. Üretim ünitesi tamir bakım giderleri, 
üretim ünitesi amortismanları veya üretim ünitelerinin kiralama bedelleri, üretim fire ve 
kayıpları genel üretim giderlerine örnektir.  

 Genel yönetim giderlerinden mamule düşen kısım,(ihtiyaridir.) 
• Genel üretim giderleri dışındaki, işletmenin üretimle ilgili olmayan yönetim, pazarlama 

gibi departmanlarının giderleridir.  

 Kullanılması durumunda ambalaj malzemesinin bedeli. 
• Bazı malların piyasaya mutlaka ambalajlı olarak arzı gerekir. Örnek buzdolabı, çamaşır 

makinası. VUK 275. maddeye göre ambalajlanması zorunlu olan mamullerin ambalaj 
bedelinin maliyete gireceği hüküm altına alınmıştır.  
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Ü.G. Ü.G. 

STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ (1) 
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Ü.G. Ü.G. 

STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ (2) 
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I. Fiili Maliyet Yöntemi 

II. Ortalama Maliyet Yöntemi 

  

A. 
Basit Ortalama Maliyet 

Yöntemi 
: 

Bu yöntemde satın alınan ya da imalata verilen ilk madde ve malzemenin 

miktarı önemli olmaksızın bütün alımların birim maliyetlerinin basit 

aritmetik ortalaması alınır. Bulunan değer dönem sonu stoklarının 

değerlemesinde birim maliyet olarak dikkate alınır 

  

B. 

Basit Ağırlıklı 

Ortalama Maliyet 

Yöntemi 

: 

Bu yöntemde maliyet, varsa dönem başı mal mevcudu ve dönem içerisinde 

alınan malların toplam maliyetlerinin toplam mal miktarına bölünmesi ile 

tespit edilir. Bu yöntem basit ortalama maliyet yöntemine göre daha 

sağlıklı sonuçlar verir ve fiyat değiĢmelerini birim maliyete ve dönem 

sonu stoklara yansıtır 

  

C. 
Hareketli Ağırlıklı 

Maliyet Yöntemi 
: 

Bu yöntemde her yeni alış, satış ve üretime verilişte stokta bulunan mal, ilk 

madde ve malzemenin ortalama birim maliyeti hesaplanarak çıkışlar bu 

maliyetlerle değerlenir. Bu yöntemi uygulayabilmek için işletmelerin 

kayıtlarını sürekli envanter yöntemine göre oluşturmaları gerekecektir. 

Yöntemin uygulanması, sürekli ve düzenli envanter tutulmasını gerektirir. 

III. İtibari Maliyet Yöntemi 

  

A. 
FlFO (First In First 

Out) Yöntemi 
: 

Bu yöntemde, satılan veya üretime verilen malların, ilk giren mallardan 

olduğu varsayılır. Yani malların giriş sırasına göre çıktığı varsayılır. 

Dolayısıyla, dönem sonu stokunun son partilerden kaldığı düşünülür. 

Böylece dönem sonu stoku son partilerin maliyeti ile değerlenmiş olur. 

  

B. 
LIFO (Last In Fırst 

Out) Yöntemi: 
: 

Bu yöntemde, yukarıdaki FIFO yönteminin aksine, ambardan çıkışların 

ambara son giren mallardan yapıldığı varsayılır. 

Bu yöntemin uygulandığı işletmelerde dönem sonu mal mevcudunun 

maliyeti, ilk giren stokların maliyeti ile değerlenmiş olur. VUK açısından 

kaldırıldı 



Ü.G. Ü.G. 

STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ (3) 
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Örnek: (Y) Ticaret İşletmesinin, 2013 yılındaki (A) malına ilişkin ticari mal 

bilgileri aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Y)Ticaret İşletmesinin 2013 yılı ticari mallarının satılan ticari mal maliyetini 

ve  dönem sonu stok değerini FİFO/LİFO/Ağırlıklı Ortalama Maliyet ve 

Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet yöntemlerine göre hesaplayınız ? 



Ü.G. Ü.G. 

FİFO- İlk Giren İlk Çıkar 
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Ü.G. Ü.G. 

LİFO- Son Giren İlk Çıkar 
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Ü.G. Ü.G. 

Ağırlıklı Ortalama Maliyet 
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Ü.G. Ü.G. 

Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet 
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Ü.G. Ü.G. 

Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması 
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 DEĞERLEME YÖNTEMLERİ S.T.M.M. 
D.S. STOK 

 DEĞERİ 
TOPLAM 

1 FİFO-İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi 3.100,00 1.800,00 4.900,00 

2 LİFO-Son Giren İlk Çıkar Yöntemi 3.325,00 1.575,00 4.900,00 

3 Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 3.229,55 1.670,45 4.900,00 

4 Hareketli Ağırlıklı Ortalama Mal. Yöntemi 3.125,00 1.775,00 4.900,00 



Ü.G. Ü.G. 

EMTİADA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME 

• VUK’un 274. maddesine göre emtia maliyet 
bedeli ile değerlenir. Ancak, maliyet bedeline 
nazaran değerleme günündeki satış bedeli %10 ve 
daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde 
mükellef maliyet bedeli yerine emsal bedelin 
birinci veya üçüncü sıralarına göre değerleme 
yapabilir. Bu hüküm imal edilen emtia için de 
geçerlidir. 

 

• Mükellefin maliyet bedelinin piyasadaki o mala 
ilişkin genel satış fiyat düzeyinin %10 ve daha 
fazla üstünde kaldığını ispatlaması gerekir.  
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Ü.G. Ü.G. 

KIYMETİ DÜŞEN EMTİADA DEĞERLEME 

(Madde 278)   
 Yangın deprem ve su basması gibi afetler,  
 
 Bozulmak, kırılmak, çürümek, çatlamak gibi haller dolayısıyla 

değerlerinde önemli bir azalış olan emtia, emsal bedeli ile değerlenir. Bu 
durumda emsal bedel tespitine ilişkin birinci ve ikinci sıra değerleme 
yöntemlerinin kullanılması mümkün olmadığından, ilgilinin başvurusu 
üzerine, emsal bedel tespiti takdir komisyonu tarafından yapılacaktır. 
 

 Bu haller dışında çalınma veya kaybolma suretiyle meydana gelen 
kayıplar için bu hükmün uygulanması mümkün değildir.  
 

 Anılan madde uyarınca kıymeti düşen malların yanı sıra maliyetlerinin 
hesaplanması mutad olmayan hurda ve döküntüler, üstübü, deşe ve 
ıskartaların da emsal bedelle değerlenmesi gerekir.  
 

 Normal fire ve zayiatların ise, örneğin üretilen sabunun depoda kuruması 
ya da peynirin beklemesi sonucunda miktarında meydana gelen kayıplar 
gibi, emsal bedelinin tespitine gerek yoktur. Zira, fire durumunda fiziken 
mevcut bir mal bulunmamaktadır. Bu sebeple fireye isabet eden kısmın 
hasılatı olmayacak ancak, fireye isabet eden maliyetler alış/üretim 
maliyetleri içerisinde maliyetleri arttıran bir unsur olarak yer alacaktır.  
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Ü.G. Ü.G. 

İMHA EDİLMESİ GEREKEN MALLAR  

(Madde 278/A) (Yürürlük: 27.03.2018)   

 Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi 

gereken emtia, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerin 

başvurularına istinaden, bu Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü 

bendindeki usulle mukayyet olmaksızın, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul 

çerçevesinde ve tayin olunan imha oranı dikkate alınmak suretiyle değerlenebilir. 

 Birinci fıkra hükmünden yararlanmak için yapılan başvurular, Maliye Bakanlığınca 

mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki 

diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate 

alınmak suretiyle değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde, Maliye Bakanlığınca 

karşılıklı anlaşmak suretiyle, tayin olunan imha oranını aşmamak kaydıyla imha edilen 

emtianın emsal bedeli sıfır olarak kabul edilir. 

 Mükellefler, imha işlemine ilişkin her türlü kayıt, belge ve evrakı bu Kanunun ilgili 

hükümleri uyarınca muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadır. 

 Maliye Bakanlığı, bu maddeden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek 

mükelleflerde aranacak şartları, tayin olunan imha oranının geçerli olacağı süreyi, imha 

oranının süresinden önce iptaline ilişkin kriterleri, bu madde kapsamına giren emtiayı, 

sektörler, iş kolları ve işletme büyüklüklerini ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak 

suretiyle belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları tespite 

yetkilidir. 

 Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 496 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 

belirlenmiştir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  

(Madde 279) (1) 

Sermaye piyasası kanunun 3\b maddesi uyarınca menkul 
kıymetler: ortaklık veya alacaklılık sağlayan belli bir meblağ 
temsil eden yatırım aracı olarak kullanılan dönemsel gelir 
getiren misli nitelikte, seri halinde çıkarılan ibareleri aynı olan 
ve şartları sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenen 
kıymetli evraklardır.  

 

Başlıca menkul kıymet türleri :  

 Hisse senetleri 

 Gelir ortaklığı senetleri 

 Varlığa dayalı menkul kıymetler 

 Kar-zarar ortaklığı belgeleri 

 Hazine bonoları 

 Devler tahvilleri 

 Finansman bonoları 
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Ü.G. Ü.G. 

MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  

(Madde 279) (2) 

VUK 279. maddesine göre iktisadi işletmelere dahil menkul 
kıymetlerden,  

• Hisse senetleri ve fon portföylerinin en az %51 Türkiye de 
kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan 
yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeli ile, 

• Yukarda yer alan menkul kıymetler dışındaki her türlü 
menkul kıymet borsa rayici ile,  

• Menkul kıymetin borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin 
muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas 
bedel menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde 
edilecek gelirin iktisap tarihinden değerleme gününe kadar 
geçen süreye isabet eden kısmını eklenmesi sureti ile,(kıst 
getirisi hesaplanacak) 

• Borsa rayici bulunmayan getirisi ihraç edenin kar ve 
zararına bağlı olarak doğan menkul kıymetler alış bedeli ile 
değerlenecektir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  

(Madde 279) (3) 

Sıra Menkul Kıymet Cinsi Açıklama 
Değerleme 

Ölçüsü 

1 Hisse senetleri 
(Bedelsiz iktisap edilenlerde nominal bedel 

alış bedeli yerine geçer) 
Alış  Bedeli  

2 Yatırım fonu Katılma Belgeleri 

Fon portföyünün %51Türkiye'de 

kurulmuş bulunan şirketlerin 

Hisse Snt. Oluşan Katılma Bel. 

Alış  Bedeli  

3 Kar-zarar ortaklığı belgesi Getirisi İhraç edenin kar ve zararına bağlı Alış  Bedeli  

4 Devlet Tahvilleri  Bu menkul kıymetlerin borsasında işlem 

görmesi  ve değerleme günü itibariyle 

borsada oluşmuş bir değere sahip olması 

gerekir. Bu menkul kıymetler prensip olarak 

borsa rayiciyle değerlenmesi gereken 

menkul kıymetlerdir. Ancak, bu menkul 

kıymetlerden borsada fiilen işlem 

görmeyenler olabileceği gibi, geçmişte bir 

dönem görmesine rağmen değerleme 

dönemi itibariyle işlem görmemesi 

sebebiyle borsa rayici oluşmamış menkul 

kıymetler de söz konusu olabilir. 

Prensip olarak 

Borsa Rayici -

İşlem 

görmüyorlarsa 

kıst getiri 

5 Hazine Bonoları 

6 Finansman Bonoları 

7 Banka Bonoları  ve Banka Garantili Bonolar 

8 Banka Bonoları   

9 Gelir Ortaklığı Senetleri 

10 Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 

11 
Varlığa ve İpotek Teminatlı Menkul 

Kıymetler 

12 Kira sertifikaları 

13 
TCMB tarafından ihraç edilen Likidite 

Senetleri 

14 Gayrimekul sertifikaları 

15 Aracı kuruluş varantları 

16 Diğer Katılma Belgeleri 

17 Euro-Bond Borsada işlem görmüyor Kıst Getiri 
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Ü.G. Ü.G. 

MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ  

(Madde 279) (4) 

……. 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 250 

        KKEG 

119 MEN. KIY.DEĞ.DÜŞ. K 250 
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Örnek: Nominal bedeli 1.000 TL olan hisse senedi 1.250 TL’ye satın alınmıştır. 

Borsadaki değeri, yıl sonunda alış bedeline göre % 20 oranında düşmüştür. Bunun 

üzerine karşılık ayrılmıştır. 

Hisse senetleri vergi mevzuatı açısından 

alış bedeli ile değerlendiğinden borsadaki 

artışların gelir yazılması kabul edilmez. 

Muhasebede ticari karı belirlerken gelir 

yazılması halinde, mali karın tespitinde 

vergiye tabi olmayan gelir olarak 

dikkate alınmalıdır 

Örnek: Nominal bedeli 1.000 TL olan hisse senedi 1.250 TL’ye satın alınmıştır. 

Borsadaki değeri, yıl sonunda alış bedeline göre % 30 oranında artmıştır. Bunun 

üzerine aşağıdaki kayıt yapılmıştır. 

……. 

110 HİSSE SENETLERİ 375 

        KKEG 

679 DİĞ. OL.DIŞ.GEL.VE K. 375 

(VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİR) 

Hisse senetleri vergi mevzuatı açısından 
alış bedeli ile değerlendiğinden 
borsadaki değer azalışların gider 
yazılması kabul edilmez. Muhasebede 
ticari karı belirlerken gider yazılması 
halinde, mali karın hesaplanmasında 
K.K.E.G olarak dikkate alınmalıdır. 



Ü.G. Ü.G. 

YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ (1) 

• VUK Md. 280 ‘e göre, yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir, borsa rayicinin oluşumunda 

muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsa rayici 

yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığı’nca tespit olunur. 
 

• Ülkemizde serbest döviz borsası kurulmadığından değerleme yıl sonu itibariyle Maliye 

Bakanlığı’ nca tespit ve ilan olunan kurlara göre yapılmaktadır. 
 

• Maliye Bakanlığı’nın ilan ettiği kurlardan birisi efektif diğeri ise döviz kurunu 

göstermektedir. Bu ayrım ülkemizde bankacılık uygulamasında nakit yabancı paranın efektif, 

bunun dışındaki yabancı para cinsinden ödeme araçlarının(çek, poliçe hazine bonosu tahvil) 

ise döviz olarak adlandırılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, yabancı para(nakit) için 

efektif kur bulunmadığı takdirde döviz kuru esas alınacaktır. 
 

• Bu noktada, döviz kuru nakit olamayan yabancı paralar için kullanılacaktır. Bu şekilde 

değerlenecek yabancı paralar da, döviz olarak adlandırılan yabancı para cinsinden düzenlenen 

mektuplar, senetler ve diğer kıymetli evraklardır. Banka hesaplarında tutulan yabancı paralar 

da bir alacak niteliğinde olduğu için döviz kuru ile değerlenecektir. 
 

• Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı’nca sadece yıl sonlarında esas alınması gereken kurlar ilan 

edilmektedir. Bunun haricinde gerek dönem içinde gerekse geçici vergi dönemleri sununda  

Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediğinden bu tarihlerde yapılacak değerleme işlemlerinde, 

T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu durumda 

nakit yabancı paralar için efektif alış kurun, bunun  dışındaki yabancı para cinsinden ödeme 

araçları için döviz alış kurumunun dikkate alınması gerekmektedir. 
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Ü.G. Ü.G. 

YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ (2) 
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Örnek: Mükellefin kasasında dönem sonunda 150.000$ bulunmaktadır. Bu tutar ın 

kayıtlara alındığı tarihteki kur 1$= 1,60 TL olup, kayıtlardaki değeri 240.000 TL’dir. 

Dönem sonunda Maliye Bakanlığınca açıklanan efektif kur 1$= 1,71 TL, Döviz kuru 

ise 1$=1,81 TL olarak belirlemiştir. Yine dönem sonunda Merkez Bankasınca 

belirlenen döviz alış kuru 1$= 1,50 TL, döviz satış kuru ise 1$= 1,80 TL’dir. 

 

Bu durumda kasada bulunan nakit döviz’in 280’inci madde gereği maliye bakanlığınca 

belirlenen efektif kur esas alınarak değerlenmelidir. (1,71-1,60)*150.000=16.500 TL 

kur farkı geliri olarak beyan edilmelidir. 

……. 

100 KASA  16.500 

646 KAMBİYO KARI 16.500 



Ü.G. Ü.G. 

YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ (3) 
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Örnek: (S) Aş.’nin 31.12.2013 tarihinde döviz tevdiat hesabında 100.000 Euro 

bulunmaktadır. 100.000 Euro’nun işletme kayıtlarında değeri 280.000 TL olarak 

gözükmektedir. Dönem sonunda Maliye Bakanlığı kur açıklamamıştır. 

 

Merkez Bankası dönem sonu açıkladığı efektif alış kuru 1€= 2,7080, döviz alış kuru ise 

1€= 2,7365’dir. 

 

Söz konusu döviz, işletmenin mevduat hesabında bulunduğu için değerleme işleminde 

döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. 

2,7365 x 100.000,00 = 273.650,00 TL 

273.650 – 280.000 = -6.350,00 

……. 

656 KAMBİYO ZARARI 6.350 

102 BANKALAR 6.350 



Ü.G. Ü.G. 

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(1) 

263 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye 

şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna 

kadar yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların, söz 

konusu dönem zarfında yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf olunan kısmı 

nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınabilir. Bu 

durumda olumlu kur farkları bu hesabın alacağına, olumsuz kur farkları ise bu 

hesabın borcuna kaydedilir.  

Sermaye olarak konulan bu yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini 

takip eden hesap dönemi sonuna kadar herhangi bir suretle sarf edilmeyen 

kısmı; bu hesap dönemlerine ait vergilendirme dönemlerinin sonuna kadar 

mukayyet değeriyle, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap döneminin 

sonu itibarıyla bu Kanunun 280 inci maddesine göre değerlenir. 

Birinci fıkra uyarınca oluşan fon hesabı, sermayeye ilave edilme dışında, 

herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği 

takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, 

bu dönemde vergiye tabi tutulur. Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir 

ve bölünme işlemleri hariç, şirketin tasfiyesi halinde de bu hüküm uygulanır. 



Ü.G. Ü.G. 

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(2) 
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Mükelleflerin, bu madde hükmünden yararlanabilmeleri için ticaret siciline 

tescil tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yatırım teşvik belgesi almak 

için başvuruda bulunmuş ve işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap 

dönemi sonuna kadar bu belgeyi almış olması gerekir. Söz konusu yabancı 

paralar; başvurunun süresi içinde yapılmaması halinde müteakip ilk 

vergilendirme dönemi, yatırım teşvik belgesinin alınamaması halinde ise işe 

başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonu itibarıyla bu 

Kanunun 280 inci maddesine göre değerlenir.  

 

Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir. 

 

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 495 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile belirlenmiştir. 

 



Ü.G. Ü.G. 

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(3) 
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Örnek: Dört ortaklı olarak kurulan ve hesap dönemi takvim yılı olan ABCD A.Ş. 

3/4/2018 tarihinde ticaret siciline tescil edilmek suretiyle tüzel kişilik kazanmıştır. Her 

bir ortak eşit paya sahip olup, şirketin sermayesi 2.000.000 TL dir. Söz konusu 

sermayenin tamamı nakit sermaye olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayeye 

karşılık olarak her bir ortak 100.000 ABD Doları tutarını şirketin tescili öncesinde ilgili 

mevzuatı uyarınca şirket adına açılan hesaba yatırmıştır. 3/4/2018 tarihinde kur (1 ABD 

Doları = 3,9577 TL) şeklindedir ve ortaklar söz konusu yabancı paraları 2018 takvim 

yılı içerisinde Türkiye’ye getirmiştir. 

 

ABCD A.Ş. yatırım teşvik belgesini 30/6/2018 tarihinde almış olup, yatırım teşvik 

belgesi kapsamında (yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paradan) 

KDV’den müstesna olarak 14/9/2018 tarihinde 10.000 ABD Doları değerinde, 

15/10/2018 tarihinde de 162.000 TL değerinde makina almış ve bedelini peşin olarak 

ödemiştir. 14/9/2018 tarihinde 1 ABD Doları=3,90 TL, 15/10/2018 tarihinde ise 1 ABD 

Doları=4,05 TL dir. Mükellef 15/10/2018 tarihindeki ödemesini gerçekleştirmek için 

madde kapsamına giren 40.000 ABD Doları tutarındaki dövizi aynı tarihte Türk 

Lirasına çevirmiştir.  



Ü.G. Ü.G. 

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(4) 
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Buna göre yapılması gereken kayıtlar aşağıda gösterilmiştir. 

03.04.2018 

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 2.000.000 

500 SERMAYE 2.000.000 

03.04.2018 

102 BANKALAR (400.000  USD) 1.583.080 

501ÖDENMEMİŞ 

SERMAYE 
1.583.080 

14.09.2018 

253 TES. MAK. CİH. 39.000 

656 KAMBİYO ZARARLARI 577 

102 BANKALAR 39.577 

14.09.2018 

549 ÖZEL FONLAR 577 

Kur Farkı Özel FonHsb(VUK 280/A) 

656 KAMBİYO ZARARLARI 577 

Yurt dışından getirilerek sermaye 

olarak konulan yabancı paradan 

10.000 USD karşılığı makine alınması 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında 

sarf nedeniyle oluşan olumsuz kur 

farkının [(3,9577-3,90)x10.000=577 

TL] özel fon hesabına alınması 

Şirket kuruluş kaydı 

Sermaye taahhüdünün yerine 

getirilmesi (400.000 USD X3,9577) 



Ü.G. Ü.G. 

YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK 

KONULAN YABANCI PARALAR (MADDE 280/A)(4) 
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15.10.2018 

102 BANKALAR 162.000 

102 BANKALAR 158.308 

656 KAMBİYO ZARAR. 3.692 

15.10.2018 

253 TES. MAK. CİH. 162.000 

102 BANKALAR 162.000 

162.000 TL tutarında makine alma 

amacıyla, yurt dışından getirilerek 

sermaye olarak konulan yabancı 

paradan 40.000 USD ‘nin TL’ye 

çevrilmesi 162.000 TL karşılığı makina alınması 

15.10.2018 

646 KAMBİYO KARLARI 3.692 

549 ÖZEL FONLAR. 3.692 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında sarf nedeniyle oluşan olumsuz kur farkının 

[(4,05-3,9577)x40.000=3.692 TL] özel fon hesabına alınması 



Ü.G. Ü.G. 

ALACAK DEĞERLEMESİ  

(Madde 281) 

• Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir.  

 

• Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit alacaklar değerleme 
gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. 

 

 

 

 

• Vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar değerleme gününün kıymetine 
irca olunabilir. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, 
açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi 
uygulanır. 
– Reeskont hesaplaması uygulandığı dönemler itibariyle bir bütün olarak dikkate 

alınmalıdır. Bazı senetlerin reeskonta tabi tutulması bazılarının reeskonta tabi 
tutulmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. 

– Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükellefler borç senetlerini reeskonta tabi 
tutmak zorundadır. 

• Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri alacaklarını ya Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları 
faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine irca ederler. 
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Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (A) Ltd. Şti’nin XYZ Bankasında 01.09.2013 

tarihinde 6 ay vadeli mevduat hesabı açtırması halinde, mevduat sözleşmesinden 

kaynaklanan alacak 31.12.2014 tarihinde hesaplanacak 4 aylık faiz geliri ile birlikte 

dikkate alınacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

BORÇLARIN DEĞERLEMESİ  

(Madde 285) 

• Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir.  

 

• Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme 
gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. 

 

• Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü 
kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti 
açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez 
Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır. 

 

• Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet 
Merkez Bankasına resmi iskonto haddi veya muamelelerinde 
uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler. 

 

• Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden 
mükellefler, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmak 
zorundadırlar. 
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Ü.G. Ü.G. 

REESKONT UYGULAMASI (1) 
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Reeskont işleminin amacı senedi parçalamak değildir. Amacı henüz tahsil edilmemiş 

geliri parçalayarak geliri ilgili olduğu dönemler arasında ayırmaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

REESKONT UYGULAMASI (2) 
1. Alacak senetlerinin bir kısmı reeskonta tabi tutulurken bir kısmının 

reeskonta tabi tutulmaması mükelleflere vergiye tabi kazançlarını 

istedikleri gibi ayarlama imkânı vereceği için tercihin kısmen 

kullanılması mümkün değildir. 

 

2. Alacak senetlerini reeskonta tabi tutan mükellefler borç senetlerini 

reeskonta tabi tutmak zorundadır. 

 

3. Alacağın isletme bünyesinde bir ticari faaliyetten doğmuş olmadır. 

(Senedin gelir yaratıcı veya hâsılat unsuru olması gerekmektedir) 

– Avans niteliğinde alınan alacak senetlerine reeskont ayrılamaz. 

– Teslim koşulu ile yapılan taksitli satışlara ilişkin alınan alacak 

senetlerine reeskont ayrılamaz. 

– Yıllara yaygın inşaat ve onarma isleri ile ilgili olarak alınan alacak 

senetleri için de reeskont ayrılması mümkün değildir. 
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Ü.G. Ü.G. 

REESKONT UYGULAMASI (3) 

4. Alacak senedinin değerleme günü itibariyle işletmenin aktifinde yer alması gerekir. 

– İşletmenin aktifinde kayıtlı oldukları halde teminata veya emanete verilen 

senetlerle iki farklı görüş mevcut: 

– 1.Görüş: teminata verilen senetlerin isletmenin bu senetler üzerinde artık 

tasarruf serbestisi bulunmadığı için bu tür teminata verilen senetlerin 

reeskonta tabi olamayacağı yönündedir.(Maliye Bakanlığı) 

– 2.Görüş: Teminatta Senedin sahibi senet üzerindeki alacak hakkını 

devretmemekte, sadece senet üzerindeki tasarruf hakkı belirli ölçülerde 

sınırlanmış olmaktadır. Teminata verilen senetlere reeskont 

ayrılabilir.(Danıştay) 

• Alacak senetlerinin tahsil amacıyla bankaya verilmesi, bu alacak 

üzerindeki hiç bir hakkın ortadan kalkmaması sebebiyle, tahsile verilen 

alacak senetleri de reeskonta tabi tutulabilirler. 

• Emanete verilen senetler ise tartışmasız olarak üzerinde herhangi bir 

tasarruf kısıtı olmadığından reeskonta tabi tutulabilirler. 

5. Alacak senetlerinin reeskonta konu olabilmesi için senedin üzerinde bir vade yazılı 

olması gerekir. 
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Ü.G. Ü.G. 

REESKONT UYGULAMASI (4) 

6. Alacak senetlerinin değerleme günü itibarı ile reeskonta konu olabilmeleri için 
vadelerinin henüz gelmemiş olması gerekmektedir. 

– VUK’ ta yazılı şartları taşıyarak şüpheli hale gelmiş senetler için reeskont 
ayrılamaz. (Çünkü vadesi geçen alacaklar şüpheli hale gelebilir.) 

– Benzer şekilde müflisten alınmış(borçlunun iflasının açılması) olan ve 
vadesi değerleme gününden sonra gelen senetler de üzerlerinde yazılı alacak 
muaccel hale geldiği için reeskonta konu olamazlar.( gayrimenkul ipoteği ile 
teminata bağlanmış olan alacaklar dışında)(DİKKAT!!:Müflise olan senede 
bağlı borçlar için reeskont hesaplanır)  

 

7. KDV Dâhil Düzenlenen Alacak Senetlerinde Reeskont uygulamasında iki farklı 
görüş mevcut:1. görüş: KDV dahil tutar üzerinden, 2. görüş KDV hariç tutar 
üzerinden reeskont ayrılması gerektiği şeklindedir. 

8. Finansal Kiralama İşlemlerinde aktifleştirilen alacak ve borç tutarları reeskonta 
tabi tutulamaz. 

9. 64 Sıra No.lu VUK Sirkülerine (30.04.2013) göre artık ileri düzenleme tarihli 
çeklerin değerleme gününde vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar için 
uygulanması öngörülen reeskont uygulamasından yararlanması mümkün 
bulunmaktadır. 
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Ü.G. Ü.G. 

REESKONT UYGULAMASI (5) 
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Örnek: Bir işletmenin aktifinde 31.12.2012 tarihi itibariyle  vadesine 100 gün olan 

5.000 dolar (6.750-TL olarak kayıtlı) tutarında alacak senedi (senette faiz oranı %10 

olarak belirtilmiştir) ve 10.000-TL tutarında 40 gün vadeli çeki bulunmaktadır. 

 

Londra Bankalar Arası Faiz Oranı %13, Merkez Bankasına resmi ıskonto oranı % 

16’dır.  Dönem sonu dolar kuru 1,42-TL’dir. 

 

İskonto Tutarı = 
Senedin Değeri X Faiz Oranı X Süre(t) 

360 + (Faiz Oranı X Süre(t)) 

İskonto Tutarı = 
5.000 $ X 0,10 X 100 gün 

360 + (0,10X 100 gün) 

İskonto Tutarı = 
50.000 

370 

İskonto Tutarı = 135,14 $ x 1,42 = 191,90 TL 

a) Yabancı para cinsinden senedin değerlemesi: 

Dönem Sonu Senet Değeri : (5.000 X1,42=) 7.100 

Senedin Kayıtlı Değeri : - 6.750 

Kur Farkı Geliri : 350 TL 



Ü.G. Ü.G. 

REESKONT UYGULAMASI (6) 
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b) İleri düzenlenme tarihli çek değerlemesi 

İskonto Tutarı = 
Çekin Değeri X Faiz Oranı X Süre(t) 

360 + (Faiz Oranı X Süre(t)) 

İskonto Tutarı = 
10.000X 0,16X 40 gün 

360 + (0,16X 40) 

İskonto Tutarı = 174,68 TL 

1) Kur Değerlemesine İlişkin Kayıt 

31/12/2012 

121 ALACAK SENETLERİ 350 

646 KAMBİYO KARLARI 350 

2) Reeskont Kaydı 

31/12/2012 

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 366,58 

122 ALACAK SNT REES. 366,58 

      Senet  için 191,90 

      Çek  için    174,68 

3) İzleyen Yıl Kaydı 

01/01/2013 

122 ALACAK SENT REES  366,58 

647 REES. FAİZ GELİRİ 366,58 



Ü.G. Ü.G. 

İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN 

DEĞERLEMESİ (Madde 282) 
• Aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri mukayyet değer ile değerlenir. 

 

• Kurumun tesis olması veya yeni bir şubenin açılması veyahut da işlerin 
devamla bir suretle genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir 
kıymet iktisap edilmeyen giderler de bu kapsamda değerlendirilir. 

 

• Kurumlar ilk tesis ve taazzuv giderlerini dilerse yapıldığı yıl gider yazabilir 
dilerseler de bu tutarları aktifleştirerek amortisman ayırmak suretiyle 5 
yılda eşit tutarlar halinde itfa edebilirler. 

 

• Ancak mükellefler kuruluş ve örgütlenme giderlerini aktifleştirme yolunu 
seçmeleri halinde bunu izleyen yıllarda da tekrarlamak zorundadırlar. 

 

• Aynı zamanda bir yıl amortismana tabi tutulan kuruluş ve örgütlenme 
giderlerini artık bir defada gider yazmak mümkün olmayıp beş yıl 
amortismana tabi tutmak gerekir. VUK’un 326’ncı maddesinde ilk tesis ve 
taazzuv giderlerinin 5 yıl içerisinde eşit miktarlarda itfa edileceği 
belirtilmiştir. Dolayısıyla azalan bakiyeler usulünün uygulanması da 
mümkün değildir . 
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Ü.G. Ü.G. 

PEŞTAMALLIKLAR (Madde 282) 
• Bir işletmenin bulunduğu yerin önemi, tutmuş olduğu müşteri kitlesi 

vb. unsurlar karşılığında ödenmiş olan bedeldir. 

 

• Peştamallıklar mukayyet değerle değerlenir. Peştamallıklar ancak 
işletmenin devredilmesi halinde devralan kişi tarafından 
değerlenerek bilançoya alınabilir. 

 

• Vergi Usul Kanunu’nun 313'üncü maddesindeki sınırı aşan 
peştamallıkların aktifleştirilmesi zorunlu iken bu tutarın altında 
kalanlar dilenirse doğrudan gider yazılabilir. Bu sınır 2016 yılı için 
900-TL olarak belirlenmiştir. Bu miktarı aşmayan peştamallıkların 
doğrudan giderleştirilmesi mümkündür. 

 

• VUK’un 326’ncı maddesi gereğince peştamallıklar da kuruluş ve 
örgütlenme giderleri gibi eşit miktarlarda 5 yılda amortismana tabi 
tutulur. Dolayısıyla kuruluş-örgütlenme giderleri ve peştamallıklar 
azalan bakiyeler usulüne göre itfa edilemez. 
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Ü.G. Ü.G. 

AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ  

(Madde 283,287) (1) 

Aktif ve Pasif Geçici Hesap Kıymetleri Mukayyet 
Değerle Değerlenir. 

Aktif ve pasif geçici hesap kıymetleri şunlar; 

Gelecek hesap dönemine ait olan fakat peşin 
ödenmiş giderler (Gel Yıl. Ait Gid. Hs. 280) 

Cari hesap dönemine ait olup henüz ödenmemiş 
olan giderler (Gider Tahakkukları Hs 381) 

Gelecek hesap dönemine ait olup peşin tahsil 
edilen hasılat (Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hs 
480) 

Cari hesap dönemine ait olup da henüz tahsil 
edilmemiş gelirler (Gelir Tahakkukları Hs 181) 
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Ü.G. Ü.G. 

AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ  

(Madde 283,287) (2) 
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Örnek: Aylık  bilanço düzenleyen XY işletmesi 01.10.2010 tarihinde Bay (A)’nın 

şahsi servetine dahil binayı aylık brüt 2.000.-TL’ye kiralamış olup, bir yıllık kira 

bedeli olan brüt 24.000 TL’yi peşin ödemiştir.  

 (G.V. Stopaj Oranı:2009/14592 sayılı B.K.K. Göre %20)  

 İşletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması KDV istisnadır. (KDVK 

Md-17-4/d) 

1) Kira ödemesine ilişkin kayıt 

01/10/2010 

180 GELECEK AYLARA AİT GİD. 6.000 

280 GELECEK YILLARA AİT GİD. 18.000 

100 KASA 19.200 

360 ÖD. VERGİ VE FON. 4.800 



Ü.G. Ü.G. 

AKTİF VE PASİF GEÇİCİ HESAP KIYMETLERİ  

(Madde 283,287) (3) 
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Örnek: Aylık bilanço düzenleyen (X) Ltd. Şti. 01.10.2010 tarihinde işletmesine 

dahil binasını (Z) A.Ş.’ye aylık 3.000 TL’den kiralamış olup, 1 yıllık kira bedeli 

olan 36.000 TL’yi ve %18 KDV’yi peşin tahsil etmiştir. 

 İşletmeye dahil gayrimenkullerin kiralanması KDV’ye tabidir. (KDVK Md.1/1) 

 Fatura Düzenlenecek- Stopaj Yok (Bkz: 128 No.’lu  GVGT) 

1) Kira tahsilatına ilişkin kayıt 

01/10/2010 

100 KASA 42.480 

380 GEL. AY. AİT GEL. 9.000 

480 GEL. YIL. AİT GEL. 27.000 

391 HESAPLANAN KDV 6.480 



Ü.G. Ü.G. 

KASA MEVCUDU ( Madde 284) 

• Kasa mevcudu, itibari değerle değerlenir. 
 

• Yani kasada bulunan kağıt ve madeni her türlü Türk parası 
değerlenirken bunların üzerinde yazılı kıymetler esas alınır. 
 

• Fiili envanter sonucu ortaya çıkan kasa noksanlığı 197 no.lu Sayım 
ve Tesellüm Noksanları Hesabına alınır ve noksanlığın nedeni 
araştırılır. 
 

• Noksanlığın neden kaynaklandığı bulunur ise buna göre kayıt 
yapılır. Sebebi bulunamayan noksanlık gider yazılması halinde, 
vergi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak 
dikkate alınmalıdır. 
 

• Yapılan fiili envanter sonucu tespit edilen kasa sayım fazlası 397 
no.lu Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına alınır. Daha sonra 
fazlalığın nedeni bulunursa buna göre kayıt yapılır. Fazlalığın 
nedeninin bulunamaması durumunda ise, bu fazlalık gelir olarak 
ilgili hesaplara kaydedilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLERİ DEĞERLEME 

(Madde 286) 

• Eshamlı şirketler ile iktisadi kamu müesseseleri 
çıkardıkları tahvilleri itibari değeri ile değerlemek 
zorundadırlar. 

• Tahvil, üzerinde yazılı değerden daha düşük bir bedelle 
satılması durumunda dahi itibari değerle değerlenir. 

• Tahvilin itibari değerle değerlenmesi, itfa tarihinden önce 
oluşacak faizlerin finansman gideri olarak dikkate 
alınmaması anlamına gelmektedir. 
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KARŞILIKLARI DEĞERLEME (Madde 288) 

Ayrılan karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenir. 

 

Ayrılan karşılığın vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi 

için VUK veya diğer vergi kanunlarında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. 



Ü.G. Ü.G. 

ÖZEL HALLERDE DEĞERLEME  (Madde 289) 

VUK’un 289’uncu maddesinde ; 

 

Değerleme bölümünde değerleme ölçüsü 
belirtilmemiş veya 

Değerleme ölçüsü belirtildiği halde kendi 
ölçüleriyle değerlenmesi mümkün olmayan 
iktisadi kıymetlerden; 

– Bina ve arazilerin vergi değerleriyle, 

– Diğerlerinin ise borsa rayici ile borsa rayici yoksa 
mukayyet değer oda yoksa emsal bedelle 
değerleneceği 

Belirtilmiştir. 
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Ü.G. Ü.G. 

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE 

DEĞERLEME (Mükerrer Madde 290) (1) 

• VUK’un mükerrer 290’ıncı maddesine göre 01.07.2003 
tarihinden itibaren yapılan finansal kiralama işlemlerinin 
değerlemesi bu madde hükümlerine göre yapılacaktır. 

 
• Finansal kiralama işlemine ilişkin açıklamalar VUK’un 319 

no.lu Genel Tebliğinde yapılmıştır. 
 

• Finansal kiralama işleminde kullanılacak hesaplar ise 11 
seri no.lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğinde 
Yapılmıştır. 
 

• Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının 
kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir 
iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan 
riskler ile yararların tamamının veya tamamına yakınının 
belli bir dönemde bedel karşılığı kiracıya bırakılması 
sonucunu doğuran kiralamalardır.  
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Ü.G. Ü.G. 

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE 

DEĞERLEME (Mükerrer Madde 290) (2) 

Aşağıda belirtilen kriterlerden birini veya daha fazlasını karşılayan kiralamalar 
finansal kiralama olarak kabul edilecektir. 
 

a)İktisadî kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi 

b)Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir 
bedelle satın alma hakkı tanınması 

c)Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80'inden daha 
büyük bir bölümünü kapsaması 

d)Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin 
toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90'ından daha büyük bir değeri 
oluşturması 
 

Not: Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmelerinde, sadece 
sözleşmede kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse 
veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulu düşük bir bedelle 
satın alma hakkı tanınmışsa finansal kiralama olarak kabul edilecektir. 

 

Doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri 
ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle 
ilgili lisans sözleşmeleri Mükerrer 290 ıncı madde kapsamında değerlendirilemez.  
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Ü.G. Ü.G. 

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE 

DEĞERLEME (Mükerrer Madde 290) (3) 

• VUK Mükerrer 290’da Finansal Kiralama 

Kanunu’na atıfta bulunulmamıştır. Dolayısıyla 

bu maddede yapılan finansal kiralama 

işleminin, Finansal Kiralama Kanunu’na göre 

finansal kiralama olup olmadığının bir önemi 

yoktur. 

 

• Vergi uygulamaları ve değerleme açısından 

önemli olan VUK Mükerrer 290’daki 

düzenlemelerdir.  
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Ü.G. Ü.G. 

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME 

(Mükerrer Madde 290) (4) 

Kira Ödemeleri: Sözleşmeye göre, kiralama süresi boyunca yapılması gereken kira ödemeleridir. 

Sözleşme hükümlerine göre kiracının kiralama süresi başlangıcında kiralayana ödediği ve 

kendisine geri dönüşü olmayacak depozito veya peşin ödenmiş kira bedellerinin de kira ödemeleri 

içinde sayılacağı tabiidir. Aşağıda sayılan değerler de kira süresi boyunca yapılan kira ödemeleri 

kapsamında değerlendirilecektir;  

 

a)-Kira süresi sonunda kiralama konusu iktisadi kıymetin kalan değerine ilişkin bir taahhüt 

olması halinde bu değer, (kalan değere ilişkin taahhüdün kiracı veya başka bir kişi tarafından 

yapılmasının önemi yoktur.) 

b)-Kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadi kıymeti satın alma hakkı tanındığı 

ve sözleşme başlangıç tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu durumda bu 

satın alma hakkının kullanılması durumunda ödenmesi gereken bedel.  

 

Kira Ödemelerinin Bugünkü Değeri: Kira ödemelerinin, sözleşme tarihinde, kiralamada 

kullanılan faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan bugünkü değerlerinin toplamıdır. Kiralamada 

kullanılan faiz oranı tespit edilemiyorsa, kiracının kiralamaya konu iktisadi kıymeti satın almak 

için aynı vade ile alması gereken borç için katlanacağı faiz oranı kullanılır. 

 

Kiralamada Kullanılan Faiz Oranı: Kira ödemeleri ile garanti edilmemiş kalan değer 

toplamının bugünkü değerini, kiralamaya konu iktisadi kıymetin rayiç bedeline eşitleyen iskonto 

oranıdır. 
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Ü.G. Ü.G. 

FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME 

(Mükerrer Madde 290) (5) 
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Ü.G. Ü.G. 

KİRALAYAN (KİRAYA VEREN) TARAFINDAN 

YAPILACAK DEĞERLEME 

Kiraya veren tarafından değerleme konusu yapılacak iktisadi kıymetler 
şunlardır: 

 Kiraya veren tarafından sözleşmeden doğan alacak; kiralama süresi 
boyunca yapılacak kira ödemelerinin toplam tutarı ile değerlenir. 
– Kiralama süresi boyunca kiracı tarafından yapılacak olan kira ödemelerinin 

toplam tutarı yani anapara artı faiz olarak aktife alınacaktır. (120/220 
ALICILAR HS) 

 
– Aktifleştirilen alacak tutarı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki 

fark gelecek döneme ait faiz geliri olarak pasifleştirilecek ve söz konusu faiz 
geliri tahakkuk ettiği hesap dönemleri itibariyle hasılat olarak 
kaydedilecektir.(124/224 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ 
GELİRLER) 

 Kiralama konusu iktisadî kıymet ise; Bu iktisadî kıymetin net bilanço 
aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu 
bulunan tutar ile değerlenir.  
– İktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü 

değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutarın sıfır veya negatif olması halinde, 
iktisadî kıymet iz bedeliyle değerlenir ve aradaki fark iktisadî kıymetin elden 
çıkarılmasından elde edilen kazançlar gibi işleme tâbi tutulur. 

– Aradaki farkın pozitif olması durumunda ise bu fark kiraya veren tarafından  
amortismana tabi tutulur. 
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Ü.G. Ü.G. 

KİRACI TARAFINDAN YAPILACAK 

DEĞERLEME İŞLEMİ 

Kiracı tarafından değerleme konusu yapılacak iktisadi 
kıymetler: 

Kullanma Hakkı: İktisadi kıymetin rayiç bedeli ile 
sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü 
değerinden düşük olanı esas alınarak, söz konusu hak 
bilançonun aktifine kaydedilir. 
– Aktifleştirilen kullanım hakkı için kiralama konusu iktisadi 

kıymetler için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
amortisman ayrılarak söz konusu kıymet itfa edilecektir. 

 Sözleşmeden Doğan Borç: Kullanma hakkı olarak aktife 
alınan finansal kiralama konusu iktisadi kıymet karşılığında 
kiralayana olan toplam borç olarak pasife kaydedilecek ve 
(301/401 FİN. KİR. İŞL.BORÇ) 

– Yapılan ödemeler içindeki (anapara + faiz) faiz tutarı 
dönemsellik ilkesi kapsamında, tahakkuk ettiği dönemler 
itibariyle finansman gideri olarak dikkate alınacaktır. 
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Ü.G. Ü.G. 

AMORTİSMAN TÜRLERİ 

291 



Ü.G. Ü.G. 

MEVCUTLARDA AMORTİSMAN 

• İşletmede bir yıldan fazla kullanılan, 

•  yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye 
maruz kalan  

gayrimenkullerin ve  

gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi 
kıymetlerin,  

alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve  

sinema filmlerinin,  

VUK’un değerleme hükümlerine göre belirlenen 
değerlerinin, yine VUK’ta belirlenen esaslar ve 
süreler dahilinde yok edilmesidir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MEVCUTLARDA AMORTİSMAN AYIRMA 

KOŞULLARI (1) 

Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesine göre iktisadi bir kıymetin 

amortismana tabi tutulabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir: 

 İktisadi kıymetin işletmenin aktifinde kayıtlı olması ve kullanılabilecek 

durumda olması gerekmektedir.(fiilen kullanılmasına gerek yoktur. 

Kullanıma hazır olması yeterlidir.) 

 Amortisman uygulaması iktisadi kıymetin aktife girdiği yılda başlar. 

– Yurt içinde alınanlardan, alındığı gibi kullanılacak olanlar teslim 

alındığı tarihten itibaren, 

– İthal edilenler gümrükten çekilip işletmeye girdikleri tarihten itibaren, 

– İmal ve inşa edilen iktisadi kıymetlerde imal ve inşa tamamlanıp 

kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirilebilir hale geldikten 

sonra, 

– Tarım tesislerinde tesis tamamlanınca. 

 Kullanım süresi bir yılı aşmalıdır. (İstisnası, 3100 sayılı Kanun madde 7) 

Yani amortismana konu iktisadi kıymet bir yılı aşkın bir sürede yok 

edilmelidir. 
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Ü.G. Ü.G. 

MEVCUTLARDA AMORTİSMAN AYIRMA 

KOŞULLARI (2) 
 İktisadi kıymet yıpranma, aşınma ya da değerden 

düşme etkisi altında bulunmalıdır. 

 İşletmede kullanılan ve değeri (01.01.2018’den 
itibaren) 1.000 TL’yi aşmayan alet, edavat, mefruşat ve 
demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan 
doğruya gider yazılabilir. 

Mükellefler tarafından iktisap edilerek kayıtlara 
geçirilen, değerleme gününde envantere dahil olan, 
kayıt ve tescile tabi taşıtların, amortismana tabi 
tutulabilmeleri için ilgili sicillerine yasal süresi içinde 
kayıt ve tescil işlemi yapılmış olması gerekir. 

Geçici vergi hesaplamasında, önceki yıllarda aktife 
kayıtlı iktisadi kıymetler için yıllık olarak ayrılabilecek 
amortisman tutarının geçici vergi dönemine isabet eden 
kısmı dikkate alınabilecektir.  
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Ü.G. Ü.G. 

ARSA VE ARAZİDE AMORTİSMAN  (Madde 314) 

Boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildir.  
Ancak, aynı madde hükmü gereğince, 

1-Tarım işletmelerinde vücuda getirilen 
meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve 
güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım 
tesisleri ile, 

2- İşletmede inşa edilmiş olan her nevi yollar ve 
harklar, amortismana tabi tutulur.(VUK 314) 
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Ü.G. Ü.G. 

MEVCUTLARDA AMORTİSMAN AYIRMA 

YÖNTEMLERİ 
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Ü.G. Ü.G. 

NORMAL AMORTİSMAN (Madde 315)(1) 

• Mükellefler iktisadi kıymeti, “iktisadi kıymetin faydalı ömrünü dikkate 
alarak belirlenen oranda” gider yazarak yok edebilirler. 

 

• Maliye Bakanlığı 31.12.2003 tarihinden sonra iktisap edilen amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini ve bu ömürlere göre amortisman 
oranlarını belirleyerek 333 Sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde duyurmuş 
ve söz konusu Tebliğde 339,365, 389,399, 406 No’lu VUK Genel 
Tebliğleriyle değişiklik yapılmış ve ilgili yerlerine işlenmiştir. 

 

• Amortisman oranı: 1 / Faydalı Ömür 

 

• Faydalı ömür süresince eşit tutarda amortisman ayrılır. 

 

• Bilanço  ve işletme hesabında usullerinde normal amortisman ayrılabilir. 

 

• Normal amortisman usulü seçildikten sonra azalan bakiyeler usulüne 
geçilemez. 
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Ü.G. Ü.G. 

NORMAL AMORTİSMAN (Madde 315)(2) 
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Örnek: Faydalı ömrü 5 yıl olan bir amortismana tabi iktisadi kıymet için amortisman 

oranı= 1 / 5 = 0,20 yani % 20'dir. Bu amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyet 

bedelinin 200.000 TL olduğunu ve 2016 yılında iktisap edilmesi halinde, normal 

amortisman usulü ile ayrılacak amortismanlar aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Normal Amortisman Yöntemi 

Yıllar   Maliyet Bedeli Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2016 : 200.000 %20 40.000 

2017 : 200.000 %20 40.000 

2018 : 200.000 %20 40.000 

2019 : 200.000 %20 40.000 

2020 : 200.000 %20 40.000 

Toplam :     200.000 



Ü.G. Ü.G. 

YATIRM TEŞVİK AMORTİSMANI (GEÇİCİ 

MADDE 30)(YÜRÜRLÜK: 01.05.2018)  
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra,  

– 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini 
haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya  

– 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 

–  28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun ve  

– 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair 
Kanun  

kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerce  

1. münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 
2019 takvim yılı sonuna kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat ile  

2. aynı tarihe kadar yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen yeni makina ve 
teçhizat için  

uygulanacak amortisman oran ve süreleri, Maliye Bakanlığınca bu Kanunun 315 inci 
maddesine göre tespit ve ilan edilen faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak 
suretiyle hesaplanabilir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada faydalı ömür süresinin küsuratlı 
çıkması halinde, çıkan rakam bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle ilgili kıymetlere 
uygulanacak amortisman oran ve süreleri belirlenir. Bu şekilde belirlenen oran ve süreler 
izleyen yıllarda değiştirilemez. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve madde 
hükmünden yararlanılabilecek makina ve teçhizatı tespite Bakanlar Kurulu, uygulamaya 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

• Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
ile belirlenmiştir. 
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Ü.G. Ü.G. 

YATIRM TEŞVİK AMORTİSMANI (GEÇİCİ 

MADDE 30)(YÜRÜRLÜK: 01.05.2018)  

Mükellefin 213 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu maddesi ile getirilen 

uygulamadan faydalanmak istemesi durumunda söz konusu iktisadi kıymetin 

faydalı ömrü (5/2 =) 2,5 yıl olarak hesaplanacak, sürenin küsuratlı çıkması 

nedeniyle 2,5 sayısı bir üst tam sayıya tamamlanmak suretiyle faydalı ömür 3 

yıl olarak belirlenecektir. 
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Örnek: Yatırım teşvik belgesi sahibi (A) A.Ş. 31/5/2018 tarihinde 30.000 TL 

ye (katma değer vergisinden müstesna olarak) yatırım teşvik belgesi 

kapsamında cam ürünleri imalatında kullanılan yeni bir makina satın almış 

olup, söz konusu makinanın faydalı ömrü 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği eki amortisman listesinde 5 yıl olarak belirlenmiştir. 



Ü.G. Ü.G. 

İKTİSADİ KIYMETLERİN FAYDALI ÖMÜRLERİNİN 

MALİYE BAKANLIĞINCA DEĞİŞTİRİLMESİ 

İktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri Maliye bakanlığınca duruma 
göre değiştirilebilmektedir. 

 

Faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlerin, yeni ilan edilen 
faydalı ömründen daha önce amortisman ayrılan süre tenzil 
edilerek  itfasına devam edilir. 

 

 

 

 

 

 

Örnek 365 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 
yer almaktadır. 
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Örnek: Faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2013 

yılı içerisinde aktife alınmış ve üzerinden 2013 ve 2014 yıllarında %14,28 amortisman 

oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. 2015 yılı içinde çöp temizleme 

aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu 

iktisadi kıymetin 2015 yılı için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp 

temizleme aracının net defter değerinin 2015 yılı hesap döneminden itibaren geçerli 

olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 

amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.  



Ü.G. Ü.G. 

AZALAN BAKİYELER USULÜ (Mük. Madde 315)(1) 

• Azalan bakiyeler usulünde amortisman oranı %50’yi 
aşmamak üzere normal amortisman oranın iki katı 
ayrılabilir.  

 

• Bu usulde ayrılan amortismanlar iktisadi kıymetin 
bedelinden düşülerek bakiye değer üzerinden sonraki 
yıllarda amortisman ayrılmaya devam olunur. 

 

• Yalnızca bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler 
Azalan Bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılabilir. 

 

• Azalan bakiyelerden normal amortismana geçilebilir. 

•   

• Bu usulde amortisman ayrılması amortisman süresini 
değiştirmez. 
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Ü.G. Ü.G. 

AZALAN BAKİYELER USULÜ (Mük. Madde 315)(2) 
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Örnek: Faydalı ömrü 5 yıl olan bir amortismana tabi iktisadi kıymet için amortisman 

oranı= 1 / 5 = 0,20 yani % 20'dir. Ancak azalan bakiyeler usulü tercih edilmesi 

durumda (%20x2) %40 amortisman oranı uygulanabilecektir. Bu amortismana tabi 

iktisadi kıymetin maliyet bedelinin 200.000 TL olduğunu ve 2013 yılında iktisap 

edilmesi halinde, azalan bakiyeler usulü ile ayrılacak amortismanlar aşağıdaki gibi 

olmalıdır. 

Azalan Bakiyeler Yöntemiyle Amortisman 

Yıllar   Bakiye Değer Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2013 : 200.000 %40 80.000 

2014 : 120.000 %40 48.000 

2015 : 72.000 %40 28.800 

2016 : 43.200 %40 17.280 

2017 : 25.920   25.920 

Toplam :     200.000 



Ü.G. Ü.G. 

MADENLERDE AMORTİSMAN (Madde 316)(1) 

• İşletme sebebiyle içindeki cevherin azalmasından dolayı 
maddi değerini kaybeden madenlerin ve taş ocaklarının 
imtiyaz veya maliyet bedelleri, ilgililerin, müracaatları üzerine 
bunların büyüklük ve mahiyetleri gözönünde tutulmak ve her 
maden veya taş ocağı için ayrı ayrı olmak üzere Maliye ve 
Sanayi Bakanlıklarınca belli edilecek nispetler üzerinden yok 
edilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Madenlerde 
amortisman başlıklı 316.maddesine göre; madenlerde 
uygulanacak amortisman nispetinin aşağıda gösterilen 
formülle hesaplanması gerekmektedir. 

 

 

• Madenlerde maliyet ve imtiyaz bedelleri dışındaki mevcut 
gayrimenkul, alet, edevat ve demirbaşlar genel kurallara göre 
amortismana tabi tutulur. 
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Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 

İmtiyaz veya Maliyet Bedeli 
x YILLIK İSTİHSAL 

Görünür veya Muhtemel Rezerv 



Ü.G. Ü.G. 

MADENLERDE AMORTİSMAN (Madde 316)(2) 
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Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 

25.000.000 
x 10.000 

750.000 

Örnek: X Madencilik İşletmesi, bir maden ocağına imtiyaz bedeli kapsamında 

25.000.000 TL tutarında harcama yapmış aynı zamanda “işletme izni”ni de almıştır. 

Yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan rezerv miktarı Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’na tespit ettirilmiş ve 750.000 ton olarak belirlenmiştir. Bu maden ocağından 

2012 yılında 10.000 ton, 2013 yılında ise 9.000 ton maden cevheri çıkarılmıştır. İlgili 

hesaplamalar ve muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır; 

Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 333.333 

Amortisman ayrılmasına ilişkin kayıt 

../…/2012 

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ 333.333 

268 BİRİKMİŞ AMORTİS. 333.333 

• 2012 Yılı için • 2013 Yılı için 

Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 

25.000.000 
x 9.000 

750.000 

Madenlerde Uygulanacak  

Amortisman Nispeti 
= 300.000 

Amortisman ayrılmasına ilişkin kayıt 

../…/2013 

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ 300.000 

268 BİRİKMİŞ AMORTİS.  300.000 



Ü.G. Ü.G. 

FEVKALADE AMORTİSMAN (Madde 317)(1) 

Amortismana tabi iktisadi kıymet; (Menkul, 

gayri menkullerle haklar) (boş arsa ve araziler 

kapsam dışı) 

Yangın, deprem, su basması gibi afetler nedeniyle 

değerini tamamen veya kısmen kaybetmeli veya 

Teknik icatlar dolayısıyla teknik verim ve iktisadi 

kıymetleri düşerek kısmen veya tamamen 

kullanılamaz hale gelmeli veya 

Cebri çalışma neticesinde aşırı yıpranma veya 

aşınmaya maruz kalmalıdır. 

Maliye Bakanlığına başvurulmalıdır.  
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Ü.G. Ü.G. 

FEVKALADE AMORTİSMAN (Madde 317)(2) 

• Yangın, deprem, su basması gibi afetler nedeniyle değerini tamamen veya 
kısmen kaybeden amortismana tabi kıymetler için Maliye Bakanlığınca 
belirlenecek fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetinin 
belirlenmesinde değer kaybına uğrayan iktisadi kıymetin amortismandan 
arındırılmış net tutarı (net defter değeri) ve takdir komisyonunca tespit 
edilen emsal(hurda) değer arasındaki fark göz önünde bulundurulmaktadır. 

• Yangın, deprem, su basması gibi afetler nedeniyle değerini tamamen veya 
kısmen kaybeden amortismana tabi kıymetlerin fevkalade amortisman 
oranının tespitinde cari dönemin normal amortisman oranı da dikkate 
alınır(BIYIK,KIRATLI s.394). Fevkalade amortisman nispetlerinin 
uygulandığı dönemde, buna ek olarak diğer yöntemlere göre(normal-azalan 
bakiyeler) amortisman ayrılması mümkün değildir(YALÇIN s.956).Ancak 
Cebri çalışma nedeniyle aşırı yıpranma veya aşınmaya maruz kalan 
amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrıca amortisman nispeti ayrılır. 

• Zarar gören amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, sonradan tamir 
ettirilmek suretiyle tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi halinde 
VUK’nun 317. maddesi gereğince, fevkalade ekonomik ve teknik 
amortisman nispeti tespiti edilmesi mümkün değildir.  

• Arıza ve kaza neticesinde değerini kaybeden amortismana tabi iktisadi 
kıymetler fevkalade amortisman hükümlerine tabi değildir. 
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Ü.G. Ü.G. 

FEVKALADE AMORTİSMAN (Madde 317)(3) 

Cebri çalışma nedeniyle olağanüstü amortisman ancak hesap 
döneminin sonunda talep edilebilir. 

Cebri Çalışma Durumunda Maliye Bakanlığı; 

 3000 saate kadar(günde yaklaşık 8 saat) olan çalışmalarda 
normal amortisman oranını, 

 3001 saat ile 4800(günde yaklaşık 13 saate kadar)  saat 
arasındaki çalışmalara normal amortisman oranının %25 
fazlasını 

 4800 saatten fazla cebri çalışmaya maruz kalmalarda ise 
normal amortisman oranının %30 fazlasını  

olağan üstü amortisman oranı olarak belirlemektedir. 
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Örnek: Normal amortisman oranı %20 olan bir iktisadi kıymet 4000 saat cebri 

çalışmaya maruz kalmışsa olağanüstü amortisman oranı ( 20+((20*25)/100) %25 

olacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI  

(Madde 320) (1) 

• Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin 
kiralanması veya sair şekillerde işletilmesi olan 
mükelleflerin bu amaçla kullandıkları binek otomobillerine 
kıst amortisman uygulanmayacaktır.  

• Diğer işletmelere ait binek otomobiller için aktife girdiği ilk 
hesap döneminde, aktife girdiği tarihten dönem sonuna 
kadar kalan süre dikkate alınarak (kıst dönem) amortisman 
ayrılması esası benimsenmiştir. 

• Binek otomobillerinin aktife girdiği ay kesri tam ay sayılır. 

 

 

 

• Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye kısım 
ise, son yılda ayrılacak amortisman tutarına ilave 
edilmek suretiyle itfa edilecektir. 
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Kıst Amortisman Tutarı = Yıllık Amortisman Tutarı x 
Kalan Ay Sayısı 

12 Ay 



Ü.G. Ü.G. 

KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI  

(Madde 320) (2) 

310 

Örnek: (X) İnşaat A.Ş., işletmede kullanılmak üzere 01.10.2013 tarihinde bir binek 

otomobili alınmıştır. Otomobilin maliyet bedeli KDV ve ÖTV dahil 120.000-TL ‘dir. 

Otomobil için normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına karar 

verilmiştir. Binek otomobilin faydalı ömrü 5 yıldır. İşletme ödediği ÖTV ve KDV’yi 

maliyet olarak dikkate almıştır. 

Kıst Amortisman Tutarı = Yıllık Amortisman Tutarı x 
Kalan Ay Sayısı 

12 Ay 

Kıst Amortisman Tutarı = 24.000 x 
3 Ay 

12 Ay 

Yıllık Normal Amortisman Tutarı = 120.000 x 0,20 =24.000 

Kıst Amortisman Tutarı = 6.000 

Kıst Amortisman (Normal) 

Yıllar   Bakiye Değer Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2013 : 120.000 %20% x1/4 6.000 

2014 : 120.000 %20 24.000 

2015 : 120.000 %20 24.000 

2016 : 120.000 %20 24.000 

2017 : 120.000 %20+18.000  42.000 (24.000+18.000) 

Toplam :     120.000 

Ayrılmayan Amortisman Tutarı = 18.000 



Ü.G. Ü.G. 

KIST AMORTİSMAN UYGULAMASI  

(Madde 320) (3) 
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Örnek: (X) İnşaat A.Ş., işletmede kullanılmak üzere 01.10.2013 tarihinde bir binek 

otomobili alınmıştır. Otomobilin maliyet bedeli KDV ve ÖTV dahil 120.000-TL ‘dir. 

Otomobil için azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmasına karar verilmiştir. 

Binek otomobilin faydalı ömrü 5 yıldır. İşletme ödediği ÖTV ve KDV’yi maliyet 

olarak dikkate almıştır. 

Kıst Amortisman Tutarı = Yıllık Amortisman Tutarı x 
Kalan Ay Sayısı 

12 Ay 

Kıst Amortisman Tutarı = 48.000 x 
3 Ay 

12 Ay 

Yıllık Normal Amortisman Tutarı = 120.000 x 0,40 =48.000 

Kıst Amortisman Tutarı = 12.000 

Kıst Amortisman (Azalan Bakiyeler) 

Yıllar   Bakiye Değer Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2013 : 120.000 %40x1/4 12.000 

2014 : 72.000 %40 28.800 

2015 : 43.200 %40 17.280 

2016 : 25.920 %40 10.368 

2017 : 15.552   51.552 (15.552+36.000) 

Toplam :     120.000 

Ayrılmayan Amortisman Tutarı = 36.000 



Ü.G. Ü.G. 

SÜRE BAKIMINDAN AMORTİSMAN 

UYGULAMASI ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 

• Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. 

• Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten 

düşük hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. 
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Örnek: Mükellef A 2013 yılında 20.000 TL’ye satın aldığı ve faydalı ömrü 5 yıl 

olan makine için azalan bakiyeler usulü ile amortisman ayırmıştır. Ancak 

mükellef 2014 yılında amortisman ayırmamıştır. 2015 ve müteakip yıllarda 

ayırmıştır? Yıllara göre gider yazılacak amortisman tutarını hesaplayınız.  

Bir Yıl Amortisman Ayrılmaması 

Yıllar   
Bakiye 

Değer 

Amortisman 

Oranı 

Ayrılabilecek 

Amortisman Tutarı 

Ayrılan Amortisman 

Tutarı 

2013 : 20.000 %40 8.000 8.000 

2014 : 12.000 %40 4.800 - 

2015 : 7.200 %40 2.880 2.880 

2016 : 4.320 %40 1.728 1.728 

2017 : 2.592 - 2.592 2.592 

Toplam :     20.000 15.800 



Ü.G. Ü.G. 

AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMİNİ  

SEÇME VE DEĞERLEME(Mük. Madde 320) 

• İktisadi ve teknik bakımdan bir bütün teşkil eden değerler için normal veya azalan 

bakiyeler usulü ile amortisman usullerinden yalnız birisinin uygulanabileceği 

belirtilmiştir. 

• Ancak azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçilebilirken 

normal amortisman yönteminden azalan bakiyeler yöntemine geçilemez. 
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Örnek: (X) A.Ş. işletmesi 12.10.2012 yılında, 100.000 TL bedelle, faydalı ömrü 5 yıl, 

amortisman oranı %20 olan iktisadi kıymet için azalan bakiyeler usulüyle amortisman 

ayırmaya karar vermiş; ancak 2015 yılında bu yöntemden vazgeçerek normal 

amortisman usulüne geçiş yapmıştır. İşletmenin ayırması gereken amortisman 

miktarları aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

 Azalan Bakiyeler Usulünden Normal Amortisman Usulüne Geçiş 

Yıllar   Bakiye Değer Amortisman Oranı Amortisman Tutarı 

2012 : 100.000 %40 40.000 

2013 : 60.000 %40 24.000 

2014 : 36.000 %40 14.400 

2015 : 21.600 %50 10.800 

2016 : 21.600 %50 10.800 

Toplam :     100.000 



Ü.G. Ü.G. 

AMORTİSMAN HESAPLARI (Madde 321) 

• Mükellefler dönem sonunda ayırdıkları 

amortismanları yasal defterlerinde ayrıca 

göstermek zorundadırlar. 

• Envanter defterinin ayrı bir yerinde 

• Amortisman defteri ya da amortisman 

listelerinde gösterebilirler. 

Bunun yanında VUK’un 321’inci maddesinde 

amortisman kaydı konusunda mükelleflere 

seçimlik hak tanınmıştır. 
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Ü.G. Ü.G. 

AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ 

KIYMETLERİN SATILMASI (Madde 328) (1) 
• Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, satış bedeli ile satılan 

iktisadi kıymetin envanter defterindeki kayıtlı değeri(net defter değeri) arasındaki 
fark kar veya zarar hesabına geçilerek dönem kazancının tespitinde dikkate alınır. 

• Devir(KVK 19 ve 20.md dışında) ve trampa durumunda da iktisadi kıymetler satış 
gibi değerlenecektir. 
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Örnek: (H) A.Ş, maliyet bedeli 120.000-TL ve birikmiş amortismanı 48.000 TL olan 

makinesini yarısı peşin, yarısı vadeli olmak üzeri 90.000-TL’+%18 KDV’ye satmıştır.  

Net Defter Değeri = Maliyet Bedeli - Bir. Amortisman 

Net Defter Değeri = 120.000 - 48.000 

Net Defter Değeri = 72.000 

Kar = Satış Bedeli - Net Defter Değeri 

Kar = 90.000 - 72.000 

Kar = 18.000 

ATİK satış kaydı 

../…/201. 

102 BANKALAR 106.200 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 48.000 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 120.000 

391 HESAPLANAN KDV 16.200 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 18.000 



Ü.G. Ü.G. 

YENİLEME FONU (1) 

1. Yenileme fonu uygulamasının şartları:  

 Yeni İktisadi kıymet alınması mahiyetine göre zaruri 
olmalı 

 Yöneticilerle bu konuda karar verilmiş olmalı ve girişimde 
bulunulmuş olmalı, 

 Bilanço esasına göre defter tutulmalı ve pasifte geçici 
hesap açılmalı, (Ancak Serbest meslek erbabının da 
yararlanabileceği yönünde özelgeler bulunmaktadır.) 

 Yeni alınacak iktisadi kıymet, satışı gerçekleştirilen 
kıymetle aynı cinsten olmalı 
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Örnek: Satılan iktisadi kıymet kamyonet ise ve bunun yerine binek otomobil alınmışsa 

yapılan işlem yenileme değil, yeni bir iktisadi kıymet alınmasıdır. Yenileme fonu 

uygulamasından yararlanılamaz. 



Ü.G. Ü.G. 

YENİLEME FONU(2) 

2. Yenileme fonu ayırabilmek için satılan iktisadi kıymetin işin mahiyetine 
göre yenilenmesinin zaruri olması veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce 
karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olması gerekir. 

 Tasfiye halinde bulunan işletmeler için bir iktisadi kıymetin 
yenilenmesinin zaruri olması söz konusu olamaz. Çünkü bu işletmeler 
zaten ekonomik hayattan çekilmek üzeredir. 

 Satış veya sigorta tazminatı alınmasından doğan kar işletmeden çekilmişse,  
yenileme fonu teşkil edilemez.(Özbalcı, VUK) 
 

3. Satış karının hesaplanmasında dikkate alınacak amortisman tutarı, 
zamanında fiilen ayrılmış olan amortismanlardan oluşur. Zamanında 
ayrılarak gider yazılmamış olan amortismanlar satış karının tespitinde 
dikkate alınmaz. Devir ve trampa halinde veya işletme sahiplerince 
işletmeden çekilen  iktisadi kıymet için de aynı şekilde işlem yapılır. 
İşletmeden çekiş halinde satış bedeli yerine iktisadi kıymetin emsal bedeli esas 
alınır. 
 

4. İktisadi kıymet satışı ile yenilemenin aynı yılda olması durumunda 
Maliye Bakanlığı müktezalarına göre pasifte karşılık ayrılması mümkün 
değildir????. DİKKAT: Ör: 03.10.2008 tarih ve 156-104534 sayılı Maliye 
Bakanlığı’nın özelgesi-????Recep BIYIK, Aydın KIRATLI s.416 (Bu özelge 
tutarlı bir özelge değildir. Maliye Bakanlığının yenilemenin yapılabileceği 
süreye ilişkin görüşü ile çelişmektedir.) 
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Ü.G. Ü.G. 

YENİLEME FONU (3) 

5. Yenilemenin yapılabileceği süreye ilişkinde farklı görüşler mevcuttur. 

 Maliye Bakanlığının görüşü: İktisadi kıymetin satıldığı yıldan başlayarak (bu 
yılda dahil) 3 yıl içinde yenileme gerçekleşmiş olmalıdır. 

 Danıştayın görüşü: İktisadi kıymetin satıldığı yılı takip eden yıldan başlayarak 3 
yıl içinde yenileme gerçekleşmiş olmalıdır. 

 Diğer görüş: Kanunda yıl ifadesi yer aldığı için bir yıl 365 gün olarak dikkate 
alınarak, iktisadi kıymetin satıldığı günü takip eden  3 yıl içinde yenileme 
gerçekleştirilmelidir. 

 

6.Satış kazancı yenileme fonuna alınacak amortismana tabi iktisadi kıymetin yurtdışına  
ihraç edilmek suretiyle satış kazancının döviz cinsinden elde edilmesinde, kur 
farklarının yenileme fonuna etki edip etmediğine ilişkin iki farklı görüş mevcut: 

 

 Görüş: değerlemede oluşan kur farkı geliri olarak ayrıca değerlendirilmeli 

 Görüş:  1 No’lu MSUGT göre ihracatla ilgili olarak dönem içinde ortaya çıkan kur 
farklarının  601 –Yurt Dışı Satışlar Hsp kaydedileceği belirtilmiş olup, aynı şey 
ATİK ‘lerin döviz cinsinden satılması durumunda da geçerli olmalıdır. yani kur 
farkları yenileme fonu ile ilişkilendirilmelidir. 

 

7. Satılan ve yenilenecek olan iktisadi kıymet, amortismana tabi olmalıdır. Bu nedenle  
boş arsa ve arazinin satışından elde edilen gelir yenileme fonuna alınamaz. 
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Ü.G. Ü.G. 

YENİLEME FONU (4) 

8. VUK’un 328’uncu maddesinde yenileme fonunun pasif 
geçici hesapta en fazla üç yıl tutulabileceği ve her ne sebeple 
olursa olsun bu süre içerisinde kullanılmamış olan karların, 
üçüncü yılın vergi matrahına ekleneceği belirtilmiştir. 

 

9. Yenileme fonu alınan kar 3 yıllık süre içerisinde yeni 
iktisadi kıymet edinilmesinde kullanılması halinde fondaki 
tutar, 3 yıllık süreyle sınırlı olmaksızın yeni alınan iktisadi 
kıymet için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 
faydalı ömür ve amortisman oranı dikkate alınarak ayrılacak 
amortismanlara mahsup edilecektir. (Bkz.10.09.2011 tarih 
ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1569 sayılı Özelge.) 

 

10. Yenileme fonu tutarı İktisadi kıymetin satışı ya da alınan 
sigorta tazminatı nedeniyle oluşan kar kadar olabilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

YENİLEME FONU (5) 
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Örnek: İşletme yenilenmesine karar verdiği ve muhasebede kayıtlı değeri 100.000 TL 

olan makineyi  01.07.2013 tarihinde 150.000 TL+%18 KDV’ye satmıştır. Satıştan elde 

edilen kar özel fon hesabına alınmıştır. İşletme 01.02.2014 tarihinde  180.000 TL yeni 

bir makine satın almıştır.  Eski makinenin  birikmiş amortismanı 50.000 TL’dir. Yeni 

makinenin faydalı ömrü 4 yıldır.  

İşletme ayırmış olduğu özel fonun tamamını yıllar itibariyle ayrılan amortisman 

tutarlarından mahsup edebilecek midir? 

1) Eski makinenin satış kaydı 

01/07/2013 

102 BANKALAR 177.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 50.000 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 100.000 

391 HESAPLANAN KDV 27.000 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 100.000 

2) Karın Fona Alınması Kaydı 

01/07/2013 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 100.000 

549 ÖZEL FONLAR 100.000 



Ü.G. Ü.G. 

YENİLEME FONU (6) 
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3) Yeni Makinenin alış kaydı 

01/02/2014 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 180.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 32.400 

102 BANKALAR 212.400 

4) Yeni Makinenin Amortisman Kaydı (2014) 

31/12/2014 

549 ÖZEL FONLAR 45.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİS. 45.000 

5) Yeni Makinenin Amortisman Kaydı (2015) 

31/12/2014 

549 ÖZEL FONLAR 45.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİS. 45.000 

6) Yeni Makinenin Amortisman Kaydı (2016) 

31/12/2014 

730 GENEL ÜRETİM GİDERİ 35.000 

549 ÖZEL FONLAR 10.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİS. 45.000 



Ü.G. Ü.G. 

YENİLEME FONU (7) 
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Örnek: Mükellef Bay (A) 15.10.2010 tarihinde işletmesinde kullanılmak üzere 

150.000 TL’ye satın aldığı ve birikmiş amortismanı 120.000 TL olan makineyi, 

15.05.2013 tarihinde KDV hariç 80.000 TL bedelle satmıştır. Bu makinenin satılması 

sonucunda sağlanan 50.000 TL kar, yenileme fonu olarak ayrılmış ve bu fon 

09.10.2014 tarihinde kullanılarak 200.000 TL’ye ayni nitelikte makine satın alınmıştır. 

Yeni satın alınan makineyi ise 10.11.2015 tarihinde 170.000.-TL bedelle satılmıştır. 

Makinelerin fayda ömrü 5 yıldır. Mükellef normal amortisman usulü uygulamaktadır. 

1) Makine satış kaydı 

15/05/2013 

102 BANKALAR 94.400 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 120.000 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 150.000 

391 HESAPLANAN KDV 14.400 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 50.000 

2) Karın Fona Alınması Kaydı 

15/05/2013 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 50.000 

549 ÖZEL FONLAR 50.000 



Ü.G. Ü.G. 

YENİLEME FONU (8) 
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6) Mahsup Edilemeyip Fonda Kalan Tutarın Gelir Kaydı 

10/11/2015 

549 ÖZEL FONLAR 10.000 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 10.000 

5) Makinenin satış kaydı 

10/11/2015 

102 BANKALAR 200.600 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 40.000 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 200.000 

391 HESAPLANAN KDV 30.600 

679 DİĞ. OL.DIŞ. GEL.VE K 10.000 

3) Yeni Makinenin alış kaydı 

09/10/2014 

253 TES.MAK.CİHAZLAR 200.000 

191 İNDİRİLECEK KDV 36.000 

102 BANKALAR 236.000 

4) Yeni Makinenin Amortisman Kaydı 

31/12/2014 

549 ÖZEL FONLAR 40.000 

257 BİRİKMİŞ AMORTİS. 40.000 



Ü.G. Ü.G. 

ALACAKLARDA AMORTİSMAN 
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Ü.G. Ü.G. 

DEĞERSİZ ALACAK (Madde 322) (1) 

Tahsil imkanı bulunmayan, değerini tamamen 

kaybetmiş nitelikte senetli ve senetsiz alacaklardır. 

VUK’a göre; 

Kazai bir hükme ya da 

Kanaat verici bir vesikaya göre  

tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz 

alacaklardır. 

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz 

alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler. 
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Ü.G. Ü.G. 

DEĞERSİZ ALACAK (Madde 322) (2) 

Kanaat verici bir vesikadan ne anlaşılması gerektiği hususunda ise kanunda 

yeterli açıklık bulunmamaktadır. Ancak, vergi hukuku uygulaması bakımından 

kanaat verici vesikalara örnek olarak aşağıdaki belgeler sayılabilir.(Bkz. 

06/04/2015 ve 62030549-125[6-2013/354]-627sayılı İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı Özelgesi) 

 

• Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni 

Kanunun 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında 

verilen gaiplik kararı ve mirasçıların da mirası reddettiklerine dair sulh 

hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı, 

• Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına 

dair mahkeme kararı, 

• Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş 

belgeler, 

• Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması, 
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Ü.G. Ü.G. 

DEĞERSİZ ALACAK (Madde 322) (3) 

     (Devamı) 

• Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir 
malvarlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak, 

• Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat 
dosyasının kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme 
talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu 
yazısı, 

• Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve 
inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini 
gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile 
alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak olarak 
zarar kaydı mümkün değildir.) 

• Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili 
masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas 
kararına ilişkin belgeler. 
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Ü.G. Ü.G. 

DEĞERSİZ ALACAK (Madde 322) (3) 

• Değersiz alacakların bu duruma düştükleri yılda zarar yazılmaları 
gerekmektedir. İlgili oldukları yıl zarar yazılmayan değersiz alacağın 
izleyen dönemlerde zarar yazılması mümkün değildir. 

• Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan 
ve hatır senetlerinden doğan alacakların değersiz alacak olarak 
değerlenmesi ve zarara geçilmesi mümkün değildir. 

 

328 

Örnek: (T) Ltd. Şti’nin, (G) Ltd. Şti’ye senetsiz 100.000 TL borcu bulunmaktadır. (T) 

Ltd. Şti., 06.08.2013 tarihinde icra tetkik merciine başvurarak, konkordato talebinde 

bulunmuştur. Konkordato anlaşması Ticaret Mahkemesi’nce 17.11.2013 tarihinde 

onaylanmıştır. Konkordato anlaşmasında (T) Ltd. Şti’nin borçlarının % 60’ını ödemek 

suretiyle tüm borçlarından kurtulacağı belirtilmiştir. 

Alacaklı (G) Ltd. Şti. için 40.000 TL değersiz alacağa dönüşmüştür. (G) Ltd. Şti. 

40.000 TL değersiz alacağını 2013 hesap döneminde gider yazmak suretiyle yok 

edebilecektir. 



Ü.G. Ü.G. 

ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(1) 

1. Alacağın, ticari ve ya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi 
ile ilgili olması gerekir ve mükellefler bilânço esasına göre defter 
tutmaları gerekir. (İşlet. Hsp Esası Karşılık Ayıramaz) 

– Alacağın işletmenin faaliyetiyle ilgili olması ve ticari veya zirai 
faaliyetin normal icapları dâhilinde doğmuş olması gerekir. 

– Karşılık ayrılacak alacağın daha önceden hâsılat olarak kaydedilmesi 
gerekir. Avans olarak verilen dolayısıyla hâsılat hesaplarına intikal 
ettirilmemiş bir alacak için şüpheli hale gelmesi durumunda karşılık 
ayrılması mümkün değildir. (Aksi  özelgeler verilmektedir.) 

– İşletme sahiplerinin şahsi alacakları için şüpheli alacak karşılığı 
ayırmaları mümkün değildir. 

– Gerçek bir mal teslimi ya da hizmet ifasından doğmayan ve sadece 
ticari ilişkiler nedeniyle firmaların birbirlerine finansman alanında 
yardımcı olmak için verdikleri ve “hatır senedi” olarak tabir edilen 
senetlere dayanan alacaklar için karşılık ayrılması mümkün değildir. 

– İştiraklerden Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılmasında faaliyet konusu 
(emtia alım – satımı ya da belli bir hizmetin ifası) ile ilgili ise karşılık 
ayrılabilir. Bunun haricinde holdinglerin ya da diğer kurumların kredi 
sağlama, kefalet ve ya diğer türlü bir borç – alacak ilişkisinden doğan 
ve şüpheli hale gelen alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmaları 
mümkün değildir. 
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Ü.G. Ü.G. 

ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(2) 

2. Alacağın icra veya dava aşamasında olması gerekir. 

– Alacağın vadesi gelmiş olmalıdır. alacaklar iflasın 
açılması ile birlikte muaccel hale geleceklerinden alacağın 
vadesinin karşılık ayrılması noktasında bir önemi 
bulunmamaktadır.) 

– Ciddi bir takip yapılmalıdır.  

– Şüpheli alacak karşılığı ayırmadaki dava ya da icra 
aşamasında olma koşulu alacakların iflas masasına 
kaydettirilmesi halinde de gerçekleşmiş olur. 

– Aciz vesikasına bağlanan alacaklar için değerleme 
günündeki tasarruf değerleri üzerinden karşılık ayrılabilir. 

– Şahsi kefaletle teminat altına alınmış bir alacak için borçlu 
yanı sıra kefil hakkında da icrai takibat yapılmadan şüpheli 
alacak karşılığı ayrılamaz. (Kefil kolektif şirket ise şirketin 
tüzel kişiliği yanı sıra ortaklara da takip yapılmalı) 
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Ü.G. Ü.G. 

ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(3) 

3. Dava veya icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar için yapılan 
protesto ve yazı ile birden fazla kez istenilmiş olması gerekir. 
– Küçük alacak: alacağın takibi için yapılması gereken avukatlık ücreti, noter ve 

posta masrafı, yargı harcı gibi giderlerin toplamının dikkate alınması 
gerekmektedir.( 284 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) Ancak dava ve icra 
masraflarının alacaklının açtığı dava ve başlattığı icranın lehine sonuçlanması 
neticesinde borçlu tarafından ödendiği düşünüldüğünde hiçbir alacağın dava ve 
icra masrafına değmeyecek derecede küçük olmadığı 

– Noter kanalı ile yapılan protesto ya da yazı borçluya ulaşmış olmalıdır. 

4. Şüpheli hale gelen alacaklar için değerleme gününde tasarruf değerine 
göre  pasifte bir hesapta karşılık ayrılabilir 
 

5. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılan kısmın teminattan arta kalan tutarla 
sınırlı olması gerekir. 

– Şahsi kefalet, banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği vb. birçok unsur 
teminat olarak sayılabilir. 

– Kanunda net bir belirleme yapılmadığından alacağın sigortalı olması da teminat 
hükmünde kabul edilebilir. 

6. Karşılığın hangi alacağa ait olduğunun karşılık hesabında gösterilmesi gerekir. 
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Ü.G. Ü.G. 

ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(4) 
7. Karşılığın alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılması gerekir. 

– İdarenin görüşü: alacak şüpheli hale geldiği dönemde karşılık 
ayrılmalıdır. 

– Danıştayın görüşü: şüpheli hale geldiği kesin olan alacaklar için 
herhangi bir yılda karşılık ayrılabilir. 

8. KDV’den kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi 
için; alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi 
beyannamelerinde beyan edilmesi gerekir. 

9. Yurt Dışından Olan Alacaklara Karşılık Ayrılması için alacağın dava ve 
icra safhasında olunduğunun ispatı önemlidir. (Dış temsilciler vasıtası ile 
tevsiki zorunlu) 

– Asıl alacağa bağlı olarak oluşan kur farkları için de karşılık aynı 
prosedür çerçevesinde ayrılabilir.  

10. Kamu Kurumlarından Olan Alacaklara şüpheli alacak karşılığı 
ayrılmasında, Vergi İdaresinin görüşü  alacağın mutlaka tahsil edileceği 
gerekçesi ile karşılık ayrılamayacağı yönündedir. 

11. Karşılık ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları, 
tahsil edildikleri dönemde kar/zarar hesaplarına intikal ettirilir.  

12. Tahsil imkanı kalmayan yani değersiz alacak haline gelen şüpheli 
alacaklar karşılık hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır. 
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Ü.G. Ü.G. 

ŞÜPHELİ ALACAKLAR (Madde 323)(5) 
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Örnek: (A) Ltd. Şti’ nin 2013 hesap döneminde dava konusu yaptığı 80.000 TL kayıtlı 

değeri olan senetli ticari alacağı için hesap dönem sonunda  karşılık ayırmaya karar 

vermiştir. İzleyen yıl 26.05.2014 tarihinde söz konusu alacağın 55.000 TL’si tahsil 

etmiştir. Karşılığın geriye kalan kısmı olan 25.000 TL’nin 31/03/2015 tarihinde verilen 

mahkeme kararı ile tahsilinin imkansız hale geldiği anlaşılmıştır. 

1) Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi 

…/…/2013 

128 ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR 80.000 

121 ALACAK SENETLERİ 80.000 

2) Şüpheli Alacağa Karşılık Ayrılması 

31/12/2013 

654 KARŞILIK GİDERLERİ 80.000 

129 ŞÜP. TİC. AL. KARŞ. 80.000 

3) Şüpheli Alacağa Tahsili ve Konusu Kalmayan Karşılık 

26/05/2014 

102 BANKALAR 55.000 

129 ŞÜP. TİC. AL. KARŞ. 55.000 

128 ŞÜP. TİC. ALACAKLAR 55.000 

644 KONUSU KAL. KARŞ. 55.000 

4) Şüpheli Alacağın Değersiz Alacağa Dönüşmesi 

31/03/2015 

129 ŞÜP. TİC. AL. KARŞ. 25.000 

128 ŞÜP. TİC. ALACAKLAR 25.000 



Ü.G. Ü.G. 

VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ( Madde 324) (1) 

• Bir konkordato veya sulh anlaşmasına 

istinaden alınmasından vazgeçilen alacaklar, 

borçlu nezdinde pasif bir hesapta 3 yıl 

bekletilebilir. 

• Bu üç yıl içinde zararlarla mahsup edilemeyen 

vazgeçilen alacaklar, mukayyet değeri 

üzerinden kara aktarılmak suretiyle sona 

erdirilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ( Madde 324) (2) 

335 

Örnek: (X) A.Ş., 2011 yılında müşterisi (Y) A.Ş.’ye 30.000 TL tutarında ticari 

mal satmış ve daha sonra ödeme güçlüğüne düşen (Y) A.Ş, aynı yıl içinde 

konkordato ilan etmiştir. Bu aşamada konkordato anlaşmasına göre alacağın 

12.500 TL tutarındaki kısmının tahsilinden vazgeçilmiştir. (Y) A.Ş. 2011 

yılında 2.500 TL, 2012 yılında 3.000 TL tutarında zarar, 2013 yılında da 1.500 

TL kar etmiştir.  

1) Değersiz Alacağın Gider Yazılması 

…/…/2011 

689 DİĞER OL. DIŞI GİD. VE ZAR. 12.500 

120 ALICILAR 12.500 

 (X) A.Ş.’nin (Alacaklı) kayıtları :  

2) Gider Hesabının Dönem Sonunda Kapatılması 

31/12/2011 

690 DÖNEM KARI/ZARI 12.500 

689 DİĞ. OL.DIŞ. GİD.VE Z. 12.500 



Ü.G. Ü.G. 

VAZGEÇİLEN ALACAKLAR ( Madde 324) (3) 
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1) Vazgeçilen Alacağın Fon Hesabına Alınması 

…/…/2011 

320 SATICILAR 12.500 

549 ÖZEL FONLAR 12.500 

2) 2011 Yılı Zararı ile Fon Tutarının Mahsubu 

31/12/2011 

549 ÖZEL FONLAR 2.500 

690 DÖNEM KARI/ZARARI 2.500 

 (Y) A.Ş.’nin (Borçlu) kayıtları :  

3) 2012 Yılı Zararı ile Fon Tutarının Mahsubu 

31/12/2012 

549 ÖZEL FONLAR 3.000 

690 DÖNEM KARI/ZARARI 3.000 

4) 2013 Yılında Fonun Kara Aktarılması 

31/12/2013 

549 ÖZEL FONLAR 7.000 

690 DÖNEM KARI/ZARARI 7.000 



Ü.G. Ü.G. 337 

4. KİTAP 

CEZA HÜKÜMLERİ 



Ü.G. Ü.G. 

CEZA HÜKÜMLERİ 
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Ü.G. Ü.G. 

CEZALAR 
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Ü.G. Ü.G. 

CEZA MUHATABI 

340 

Vergi Cezası Hürriyeti Bağlayıcı Ceza 
Ferdi İşletmelerde Mükellef Fiili İşleyen (Mükellef veya Vekili) 

Küçük ve Kısıtlıların 

Mükellefiyetinde 
Veli, vasi, kayyım Fiili işleyenler 

Adi Ortaklıklarda 

 Ortaklık adına 

(İşlem Yönergesi 

Md.84) 

Fiili işleyen.: Suçu oluşturan fiiller tüm ortaklar tarafından 

birlikte gerçekleştirilmişse, hepsinin cezai sorumluluğu vardır. 

Ortaklar görev bölüşümü yapmışlarsa ve fiil hangisinin görev 

alanı içerisinde ise o ortak veya ortaklar sorumludur. Ortaklık, 

kendi içerisinden veya dışarıdan birisini işlerin idaresi 

konusunda “vekil” tayin edebilir. Bu takdirde cezai sorumluluk 

vekile aittir. 

Tüzel kişilerde Tüzel Kişilik Fiili işleyen  

 * 
Anonim 

Şirketler 
Tüzel Kişilik 

Fiili işleyenler (Yetkili Yön. Kurulu Üyesi, Müdür veya Vekil 

Tayin Edilen) 

 * 
Limited 

Şirketler 
Tüzel Kişilik 

Fiili İşleyenler( Şirketi Temsile Yetkili Ortak veya vekil tayin 

edilenler) 

 * 
Kolektif 

Şirketlerde 
Tüzel Kişilik 

Fiili işleyenler (Ancak kaçakçılık fiilini işleyenin tespit 

edilebilmesi veya şirketi temsile yetkili bir ortağın olması 

halinde, hürriyeti bağlayıcı suçun muhatabı bu kişi olacaktır. 

Her iki durumun da bulunmaması halinde, ortakların hepsinin 

şirketi temsile yetkili olması dolayısıyla, bunların tamamı 

kaçakçılık suçunun da faili olacaklardır.) 

 * 
Adi Komandit 

Şirketlerde 
Tüzel Kişilik Fiili işleyenler (temsilci sıfatını haiz komandite ortak) 



Ü.G. Ü.G. 

CEZA MUHATABI  

(Madde 332-333) 

Küçükler ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı 

Haller 

• 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. 
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Ü.G. Ü.G. 

CEZA MUHATABI  

(Madde 332-333) 

Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu (Madde 333) : 

• Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanununa aykırı hareketlerden 
doğacak vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir. Diğer taraftan Kanun’un 
359 uncu maddesinde yazılı  hürriyeti bağlayıcı cezalarda, fiili işleyen 
gerçek kişilerin cezanın muhatabı olacağı tabidir. 

• Ancak, kanuni temsilcilerin vergi ödevlerini yerine getirmemeleri 
nedeniyle tüzel kişi adına kesilecek cezaların tamamen veya kısmen tahsil 
edilememesi halinde, Kanun’un 10 uncu madde hükmü cezalar için de 
uygulanacak  ve tahsil edilmeyen cezalar kanunu temsilcilerin mal 
varlığından alınacaktır. 

• Bu noktada belirtmek gerekirse, kanuni temsilciler bu şekilde ödedikleri 
vergiler için asıl mükellefe rücu edebilecekken, cezalar için rücu edilmesi 
mümkün olmayacaktır. 
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Örnek: Ocak 2015’de tamamlanan vergi incelemesinde (A) A.Ş.’nin, Haziran 2011 

döneminde gerçeği yansıtmayan bazı belgeleri kullanmak suretiyle aynı dönemde 

400.000.-TL tutarında KDV ziyaına yol açtığı tespit edilmiştir. Bu durumda, kayba 

uğratılan vergi esas alınarak hesaplanacak vergi ziyaı cezası şirket adına kesilecek, 

hürriyeti bağlayıcı cezanın muhatabı ise fiili işleyen ya da işleyenler olacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

TEK FİİL İLE ÇEŞİTLİ SUÇ İŞLENMESİ 

Tek Fiil İle Birden Çok Verginin Ziyaa Uğratılmış Olması  

• Vergi ziyaı cezasında cezayı istilzam eden tek bir fiil ile başka neviden birkaç 

vergi ziyaa uğramış olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir. 

 

 

343 

Örnek: Sahte belge kullanmak suretiyle haksız gider ve haksız KDV indiriminden 

yararlanan  kurumlar vergisi mükellefine hem kurumlar vergisinin eksik tahakkuku 

hem de KDV’nin eksik tahakkuku nedeniyle ayrı ayrı vergi ziyaı cezası kesilmesi 

gerekmektedir. 

Tek Fiil İle İşlenen Suçların Birden Çok Vergi Cezasını Gerektirmesi : 

• Cezayı istilzam eden tek bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa 

bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir.  

• Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi ziyaına da sebebiyet verildiği sonradan 

anlaşıldığı takdirde, evvelce usulsüzlük cezası kesilmiş olması, bu cezanın ziyaa 

uğratılan vergiden dolayı kesilmesi gereken vergi ziyaı cezası ile mukayesesine ve 

noksan kesilen cezanın ikmaline mani değildir. 
Örnek: X AŞ.’nin kayıt dışı satışının bulunduğunun tespiti halinde, şirketin yasal defter ve 

belgelerinin sağlıklı bir vergi incelemesi yapılmasını engelleyecek derecede noksan, usulsüz ve 

karışık olduğu kabul edilir. Bu fiil, 352/I-3’e göre birinci derece usulsüzlük cezasını da 

gerektirdiğinden, vergi ziyaı cezası ile kıyas yapılacak ve miktar itibariyle fazla olan ceza 

kesilecektir. Ancak, söz konusu fiil VUK’un 30 uncu maddesinde resen takdir nedeni olarak da 

sayıldığından, birinci derede usulsüzlük cezasının 2 kat uygulanması gerekmektedir. 



Ü.G. Ü.G. 

FİİL AYRILIĞI (Madde 337) 

• Ayrı ayrı yapılmış olan vergi ziyaı veya 
usulsüzlükten dolayı ayrı ayrı ceza kesilir.  

• 352 nci maddede sayılan usulsüzlük fiillerinin 
aynı takvim yılı içinde aynı neviden birden 
fazla işlenmesi halinde müteakip fiilin her 
birisi, ilk ceza miktarının dörtte biri ile 
cezalandırılır. 

• Aynı nev'i usulsüzlükten maksat, fiillerin 
352'inci maddede gösterilen derece ve fıkralar 
itibariyle yekdiğerine mutabakatıdır. 
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Ü.G. Ü.G. 

TEKERRÜR (Madde 339)(1) 

 Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve 
cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından 
başlamak üzere vergi ziyaında 5 yıl, usulsüzlükte 2 yıl içinde tekrar ceza 
kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası %50, usulsüzlük cezası %25 oranında 
artırılmak suretiyle uygulanır. 

 Tekerrür hükümlerinin uygulanması için en önemli şart cezanın 
kesinleşmesidir. 

Kesinleşme; 
– Ceza için Kanunun 376 ncı maddesine göre cezada indirme talebinde bulunulması ve ödeme 

yapılmış olması (cezada indirme talebinde bulunduktan sonra 376 ıncı maddede yazılı şartlar 
ihlal edilmiş olsa bile uzlaşma talebi veya  dava açma sürelerinin bitmiş olması) 

– Ceza için uzlaşma talebinde bulunulması ve uzlaşmanın gerçekleşmesi, 

– Dava açma süresinin bitmiş veya yargı yolunun tükenmiş olmasıdır. 

 Usulsüzlük cezaları bakımından tekerrüre bağlı ceza artırımında, ikinci defa 
işlenen fiil birincisine göre 352 nci maddenin farklı bir derece ve fıkralarına 
girecek olsa bile ceza artırımı yapılması gerekecektir.(usulsüzlüğün nedeni 
önemli değildir) 

 Özel usulsüzlük fiili ve cezaları ise tekerrür kapsamında değerlendirilmez. 
Bunlarda özel usulsüzlük cezasını gerektiren fiilin tekrar işlenmesi 339 uncu 
madde hükmüne göre artırım yapılması imkânını vermez.  
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Ü.G. Ü.G. 

TEKERRÜR (Madde 339) (2) 
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Örnek-1: Gelir vergisi ve katma değer vergisi mükellefi olan Bay (A), 2012 yılına 

ilişkin gelir vergisi beyannamesini kanuni süresinde vermemiş, takdir komisyonuna 

sevk işlemi sonrasında Bay (A)'nın 1.000 TL tutarında vergi ziyaına sebep olduğu tespit 

edilmiştir. Bunun üzerine, vergi dairesince 1.000 TL tutarında kesilen vergi ziyaı cezası 

01.09.2013 tarihinde vergi/ceza ihbarnamesi ile mükellefe tebliğ edilmiştir. Bay (A) 

tarafından kanuni süresi içerisinde uzlaşma, dava açma ve cezada indirim haklarının hiç 

biri kullanılmamış ve söz konusu ceza 01.10.2013 tarihinde kesinleşmiştir. 

 

Bay (A) Eylül/2013 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesini de süresinde 

vermemiş ve takdir komisyonuna sevk işlemi sonrasında 2.000 TL tutarında vergi 

ziyaına sebep olduğu tespit edilmiştir. 01.11.2013 tarihinde Bay (A)'ya bir kez daha 

vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Buna göre, işlenen ilk fiile ilişkin vergi ziyaı cezası 

kesinleşmiş olduğundan, kesinleşmeden sonra işlenen ikinci fiilden dolayı 01.11.2013 

tarihinde Bay (A)'ya kesilen ceza, tekerrür hükmü nedeniyle % 50 artırımlı olarak ve 

3.000 TL tutarında uygulanacaktır. 



Ü.G. Ü.G. 

TEKERRÜR (Madde 339) (3) 
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Örnek-2: Gelir vergisi mükellefi olan Bay (A), 2012 yılına ilişkin gelir vergisi 

beyannamesini kanuni süresinde vermemiş, takdir komisyonuna sevk işlemi 

sonrasında Bay (A)'nın 1.000 TL tutarında vergi ziyaına sebep olduğu tespit 

edilmiştir. Bunun üzerine, vergi dairesince 1.000 TL tutarında kesilen vergi 

ziyaı cezası 01.09.2013 tarihinde vergi/ceza ihbarnamesi ile mükellefe tebliğ 

edilmiştir. Bay (A) tarafından kanuni süresi içerisinde uzlaşma, dava açma ve 

cezada indirim haklarının hiç biri kullanılmamış ve söz konusu ceza 

01.10.2013 tarihinde kesinleşmiştir. 

 

Bay (A)'nın 2009 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesini süresinde 

vermesine rağmen matrahı düşük gösterdiği için verginin 500 TL eksik 

tahakkuk ettirilmesine ve bu suretle vergi ziyaına neden olduğu, vergi 

incelemesi sonucu 02.05.2014 tarihinde tespit edilmiştir. Buna göre, daha 

evvel kesinleşmiş bir ceza bulunsa da, kesinleşmiş bu ceza daha sonra işlenmiş 

bir fiil nedeniyle kesilmiş olduğundan 2014 yılında kesilecek ceza, artırıma 

gidilmeksizin uygulanacaktır. 

* Örnekler 49  Seri No.lu  Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer almaktadır. 



Ü.G. Ü.G. 

SUÇLARDA BİRLEŞME (Madde 340) 

• Bu Kanunda yazılı vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları ile 359 
uncu maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezalar; içtima ve tekerrür 
hükümleri bakımından birleştirilemez. 

 

• Bu Kanunla vergi cezasıyla cezalandırılan fiiller, aynı zamanda 359 
uncu maddeye göre suç teşkil ettiği takdirde vergi cezası kesilmesi 
söz konusu madde hükmüne göre takibat yapılmasına engel olmaz. 
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Vergi Ziyaı Cezası  Kaçakçılık Cezaları 
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  Birleşmez   

    

Usulsüzlük Cezaları  
  VUK Md. 340   Diğer Kanunlarda Yazılı 

Cezalar 

      

* Detaylı bilgi için Bkz.: Mehmet BATUN, «Kaçakçılık Suçlarında İştirak, Birleşme ve Tekerrür», Yaklaşım, 

Eylül 2010, S:    



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ ZİYAI (Madde 341) 

• Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini 

zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden (1) 

verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya (2) eksik tahakkuk 

ettirilmesini ifade eder. 

 

• Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında (3)gerçeğe aykırı beyanlar 

ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya 

haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı 

hükmündedir. 

 

• Yukarıda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya 

tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına 

mani teşkil etmez. 

 

 

349 



Ü.G. Ü.G. 

EN AZ CEZA HADDİ 

• Kanunun 343 üncü maddesi gereğince; damga 

vergisi ve damga resmi dolayısıyla kesilecek 

vergi cezaları, vergi ve resme tabi her varaka, 

senet ve ilan için 2018 yılında 12 TL’den az 

olmaz.  

 

• Diğer vergilerde her vergi için 2018 yılında 24 

TL’ye baliğ olmayan cezalar kesilmez. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ ZİYAI CEZASI (Madde 344)  

351 

Vergi Ziyaı Cezası 

  

  

                

Vergi Aslının 1 Katı Vergi Aslının 3 Katı Vergi Aslının 50%'si 

          
*Vergi ziyaına sebebiyet 

verildiği takdirde, mükellef 

veya sorumlu hakkında ziyaa 

uğratılan verginin bir katı 

tutarında vergi ziyaı cezası 

kesilir. 

 

*Kaçakçılık suçuna iştirak 

edenlere 1 kat vergi ziyaı 

cezası kesilir. 

Kaçakçılık suçu kapsamında 

sayılına fiillerle vergi ziyaına 

sebebiyet verildiği takdirde, 

mükellef veya sorumlu 

hakkında ziyaa uğratılan 

verginin üç katı tutarında vergi 

ziyaı cezası kesilir.  

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. 

Harçlar Kanunu Md.63:-  

%25 vergi ziyaı cezası kesilir. 

VİVK Md.10 -  %50 vergi 

ziyaı kesilir. 



Ü.G. Ü.G. 

Usulsüzlükler (1) 
Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet 
edilmemesidir. Usulsüzlükler, aşağıda yazılı derecelere ve 
……………………………göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen 
takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. 
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I. Derece Usulsüzlükler     II. Derece Usulsüzlükler 
  

352-I/1 
Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde 

verilmemiş 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 

352-I/7   

352-I/2 
Bu Kanuna göre tutulması mecburi olan 

defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması   
  

352-I/3 

Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların 

doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan 

vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya 

karışık olması   

Hesap veya muamelelerin doğruluk veya 

açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve 

vesikaların bulunmaması veya ibraz 

edilmemesi 

352-I/8 

  

352-I/5 

Çiftçiler tarafından 245'inci madde hükmüne göre 

muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete 

müddetinde icabet edilmemesi   

Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde 

veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek 

doğru bir şekilde yapılmaması 

352-II/2 

  

352-I/6 

Bu kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine 

(Madde 215-219) uyulmamış olması (Her 

incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim 

yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır)   



Ü.G. Ü.G. 

Usulsüzlükler (2) 
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I. Derece Usulsüzlükler     II. Derece Usulsüzlükler 

  

352-I/7 İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi 

  

Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin 

zamanında yapılmamış olması (işe 

başlamayı bildirmek hariç); 

352-II/4 

  

352-I/8 

Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 

birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış 

olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 

1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler tasdik 

ettirilmemiş sayılır.)   

Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi 

birinin tasdik muamelesinin, süresinin 

sonundan başlayarak bir ay içinde 

yaptırılmış olması 

352-II/6 

  

352-I/9 

Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir 

Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde 

verginin tarh ettirilmemiş olması   

Vergi karnesinin süresinin sonundan 

başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış 

olması 

352-II/5 

  

352-I/11 

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 

342'nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 

süre içerisinde verilmiş olması. 
  

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin 

süresinin sonundan başlayarak 342 nci 

maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre 

içinde verilmiş olması 

352-II/1 

*Hangileri re’sen takdir nedeni?????????? 



Ü.G. Ü.G. 354 

Bağlı Cetvel* 

Mükellef Grupları 

490 Sıra No.lu VUK.G.T. İle Belirlenen 

Miktarlar. Yürürlük:01.01.2018 

Birinci Derece  

Usulsüzlükler İçin 

İkinci Derece 

Usulsüzlükler İçin 

1- Sermaye şirketleri 148,00 TL 80,00 TL 

2- Sermaye şirketleri dışında kalan birinci 

sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 
90,00 TL 45,00 TL 

3- İkinci sınıf tüccarlar 45,00 TL 21,00 TL 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname 

usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 
21,00 TL 12 TL 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12 TL 5,70 TL 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70 TL 3,20 TL 

• Usulsüzlükler, …………………………ve bu kanuna bağlı cetvele* göre 

cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde 

yazılı cezalar iki kat olarak kesilir. 

Usulsüzlükler (3) 



Ü.G. Ü.G. 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KANUNİ SÜRESİNDE 

VERİLMEMESİNDE UYGULANACAK USULSÜZLÜK CEZALARI 
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Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş, mükellef Türkiye'de bulunmaktadır. Ölüm Tarihi :24.04.2013 

15 GÜN 15 GÜN 

            

24.04.2013 
  

24.08.2013 
  

08.09.2013 
    

16.05.2014 
  

31.06.2014 

          

    
1.EK SÜRE 

  
2. EK SÜRE 

      

          

Ölüm Tarihi VİV 

Beyannamesi 

Verilme Süresi 

Sonu 

Birinci Ek 

Sürenin Son 

Günü 

 Vergi 

dairesince 

beyana çağrı 

mektubu tebliğ 

tarihi 

İkinci Ek 

Sürenin Son 

Günü 

            

2. Derece Usulsüzlük 

VUK Md. 352/II-1 

1. Derece Usulsüzlük 

VUK Md. 352/I-11 

        

Mükellef bu arada Veraset ve İntikal 

Vergisi beyannamesi verirse usulsüzlük 

cezası kesilir mi? Kesilirse 1. derece 

usulsüzlük cezası mı yoksa 2. derece 

usulsüzlük cezası mı kesilir? 

Cevap için bkz: 

V.İ.V.K. İç 

Genelgesi – 2000/1 



Ü.G. Ü.G. 

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları (VUK Md.353) (1) 

• a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul 

hükümlerine uyulmaması 

356 

1. 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 herbirine, her bir belge için 

10.000.000 liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u 

nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 240 –

TL) 

(Önce oransal- Düşükse Maktu) 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler 

için kesilecek cezanın toplamı 5.000.000.000 lirayı geçemez.(490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 

1.1.2018'den itibaren 120.000 -TL) 

 

2. 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 10.000.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.(490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 

1.1.2018'den itibaren 240 -TL) 

 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit 

için 500.000.000 lirayı bir takvim yılı içinde ise 5.000.000.000 lirayı aşamaz.(490 Sıra No.lu V.U.K Genel 

Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 12.000 –TL, 460 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 

120.000 -TL) 



Ü.G. Ü.G. 

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ 

VE ALINMAMASI ÖRNEK 
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Örnek: Mali müşavirlik faaliyetiyle iştigal eden Bay M’nin üç ayrı müşterine 

serbest meslek hizmeti sunduğu halde serbest meslek makbuzu düzenlemediği 

04.04.2014 tarihinde yapılan denetimler esnasında tespit edilmiştir. 

Düzenlenmeyen ilk makbuzun tutarı KDV dahil 1.770 TL, ikinci makbuzun 

tutarı KDV dahil 2.000 TL, üçüncü makbuzun tutarı ise KDV dahil 590 TL’dir. 

Mükellef adına kesilecek özel usulsüzlük cezası tutarları; (432 Sıra No.lu 

Tebliğ 01.01.2014 tarihinden itibaren had 190 TL) 

Makbuzlar 
KDV Dahil 

 Tutar 
%10'u Had 

Kesilecek Özel  

Usulsüzlük 

Cezası 

Birinci Makbuz 1.170 TL 117 TL 190 TL 190 TL 

İkinci Makbuz 2.000 TL 200 TL 190 TL 200 TL 

Üçüncü Makbuz 590 TL 59 TL 190 TL 190 TL 

Toplam 580 TL 



Ü.G. Ü.G. 

3. 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, 
gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz 
fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara bu maddenin 2 
numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. şu kadar ki, bu 
cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelenmesine yetkili olanlar 
tarafından yapılması şarttır. 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. 

 

4. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü 
gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere 
yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili 
olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha 
bulundurma veya asma(?) zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her 
tespit için 10.000.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.(490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 
1.1.2018'den itibaren 240 -TL) 

 

5.  

6. 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 250.000.000lira özel usulsüzlük cezası kesilir.(490 Sıra No.lu V.U.K 
Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 5.700 -TL) 

 

7. Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara 
her bir işlem için 10.000.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir(490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 
1.1.2018'den itibaren 290 -TL) 

358 

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (Madde.353) (2) 



Ü.G. Ü.G. 

8. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa 

işletmecilerine 75.000.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu bent uyarınca kesilecek 

özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 120.000 TL'yi aşamaz.(490 Sıra No.lu 

V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 900–TL, 490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 

1.1.2018'den itibaren 180.000 –TL) 

 

9. 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen 

kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği 

standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, mikro fiş gibi) ve zamanlarda 

yerine getirmeyenler hakkında 75.000.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, 

ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler.(490 Sıra No.lu 

V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 1.200 –TL) 

 

10. Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli 

görevlisinin ikazına rağmen durdurmayan aracın sahibi adına 75.000.000 lira özel usulsüzlük 

cezası kesilir.(490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018den itibaren 900 –TL) 

 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın 

gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü 

uygulanmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
359 

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları (VUK Md.353) (3)  



Ü.G. Ü.G. 

• c) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde 
hükmüne uymayanlar için ceza : 

360 

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları (VUK Mük. Md.355) (1) 

Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257.  

maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 . 

madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan 

(Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini 

yerine getirmeyen yöneticiler dahil); 

 

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı 

hakkında (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 

1.1.2018’den itibaren 1.600 -TL) 1.000 Türk Lirası, 

 

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile 

kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında (490 Sıra 

No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 

800 -TL) 500 Türk Lirası, , 

 

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında 

kalanlar hakkında (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği 

ile 1.1.2018'den itibaren 400 -TL) 250 Türk Lirası, 

 

Özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Md.86 : Komisyonun Yetkileri 

(Bilgi Verme ile alakalı) 

Md.148 : Bilgi Verme 

Md.149 : Devamlı Bilgi Verme 

Md.150 : Ölüm Vakalarını ve İntikalleri Bildirme 

Md.256 : 
Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların 

İbraz Mecburiyeti 

Md.257 : Diğer Ödevler 

(işletmeyi gezdirme, inc. Yeri ayarlama 

vd.) 

Mük. 

 Md.257 
: Yetki 

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. 



Ü.G. Ü.G. 361 

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları (VUK Mük.Md.355) (2)  

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 üçüncü fıkra hükmü 

uygulanmaz. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının 

toplamı 800.000 TL'yi (490 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2018'den itibaren 1.200.000 -

TL)geçemez. 

• c) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne 
uymayanlar için ceza : 

 268 Seri No.'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği: Kira ödemelerinin banka kanalıyla 

yapılmasına ilişkin zorunluluk 

 320, 323, 324 ve 332 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde ve 2003/1 

sayılı VUK sirkülerinde: Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu. 

Örnek: Bay(A), gayrimenkulünü 1. Sınıf tüccar olan (x) işletmesine 2014 yılında işyeri olarak 

kiralamıştır. (x) işletmesi  aylık 400,00 TL olan kira tutarını 12 ay boyunca Bay(A)’ya elden nakit 

olarak ödemiştir. (432 sıra no.lu VUK GT 01.01.2014 den itibaren had 300 TL) 

 

Bu durumda 213 sayılı VUK mük. 355. maddesine göre; aylık kira ödemesinin %5’i (400x%5=20 

TL) Mük. 355 maddede belirtilen cezalardan düşük olduğundan,  kira gelirlerini banka veya PTT 

kanalıyla tahsil etmeyen Bay(A)’ya (12 x 300,00=)3.600 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi, 

ayrıca kirayı nakit ödeyen 1 sınıf tüccar (x) işletmesine (12x 1.200,00=) 14.400,00 TL özel 

usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 



Ü.G. Ü.G. 

ANKARA 
362 

 340-346-357-367-368 Seri No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri : 

Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu 

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi 

gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik 

ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün 

içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır. 

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları (VUK Mük. Md.355) (4)  

Örnek-1: 1. sınıf tüccar olan Bay(A), 2013 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini elektronik 

ortamda vermemiştir. (422 sıra no.lu VUK GT ile 01.01.2013 tarihinden itibaren 1.200 TL) 

Bu durumda 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Mük. 355. maddesine göre; Yıllık Gelir Vergisi 

Beyannamesini elektronik ortamda verme mecburiyetine uymadığı için Bay (A) adına 1.200,00 

TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 

Örnek-2: 1. sınıf tüccar olan Bay(A), 2013 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini, 22.04.2014 

tarihinde elektronik ortamda vermiştir. 

Bu durumda 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Mük. 355. maddesine göre; Yıllık Gelir Vergisi 

Beyannamesini beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik 

ortamda vermesi nedeniyle  Bay (A) adına (1.200,00 x1/10=) 120,00 TL özel usulsüzlük cezası 

kesilmesi gerekmektedir. 

Örnek-3: 1. sınıf tüccar olan Bay(A), 2013 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini, 30.04.2014 

tarihinde elektronik ortamda vermiştir. 

Bu durumda 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Mük. 355. maddesine göre; Yıllık Gelir Vergisi 

Beyannamesini beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak 30 günlük süre dolduktan 

sonra, takip eden 30 gün içinde elektronik ortamda vermesi nedeniyle  Bay (A) adına (1.200,00 

x1/5=) 240,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 



Ü.G. Ü.G. 

ANKARA 
363 

 350-362-381-396 Seri No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri :  

Ba ve Bs Bildirimleri verilme zorunluluğu 

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak 

süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan 

itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde 

verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. 

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları (VUK Mük. Md.355) (5) 

Örnek-1: Bilanço esasına göre defter tutan Bay(A), 2014/ Şubat ayına ilişkin işletme hesabına 

göre defter tutan Bay (B) satın aldığı 20.000 TL tutarında mal alışını Ba Formu ile bildirmemiştir. 

Bu durumda 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Mük. 355.maddesine göre; mal alışını Ba formu ile 

bildirmeyen Bay (A) adına 1.200,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 

Örnek-2: Bilanço esasına göre defter tutan Bay(A), 2014/ Şubat ayına ilişkin işletme hesabına 

göre defter tutan Bay (B) satın aldığı 20.000 TL tutarında mal alışına ait Ba Formunu 02.04.2014 

tarihinde elektronik ortamda göndermiştir. 

Bu durumda 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Mük. 355. maddesine göre; mal alışını Ba formu 

belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde elektronik ortamda vermesi nedeniyle  Bay 

(A) adına özel usulsüzlük cezası kesilmez. 

Örnek-3: Bilanço esasına göre defter tutan Bay(A), 2014/ Şubat ayına ilişkin işletme hesabına 

göre defter tutan Bay (B) satın aldığı 20.000 TL tutarında mal alışına ait Ba Formunu 17.04.2014 

tarihinde elektronik ortamda göndermiştir. 

Bu durumda 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Mük. 355. maddesine göre; mal alışını Ba formu 

belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün  süre geçip, takip eden 15 gün içinde elektronik 

ortamda vermesi nedeniyle  Bay (A) adına (1.200,00 x1/5=) 240,00 TL özel usulsüzlük cezası 

kesilmesi gerekmektedir. 



Ü.G. Ü.G. 364 

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları (Madde 359) (1) 

Kaçakçılık Fiilleri Ceza 

1 Hesap ve muhasebe hilesi yapmak 

on sekiz aydan üç yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur. 

2 
Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan 

kişiler adına hesap açmak 

3 

Deftere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının 

azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen 

başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kayıt etmek 

4 Defter kayıt ve belgeleri tahrif etmek 

5 Defter kayıt ve belgeleri gizlemek 

6 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek  

7 Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak 

8 Defter kayıt ve belgeleri yok etmek 

üç yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.  

9 
Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak 

veya Hiç yaprak koymamak 

10 
Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte 

olarak düzenlemek 

11 Sahte belgeleri kullanmak 

12 Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde belge basmak iki yıldan beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. 13 Basılan bu belgeleri bilerek kullanmak 

213 sayılı Vergi Usul Kanunun  359’uncu maddesine göre kaçakçılık 
fiilleri ve cezaları aşağıda yer almaktadır: 



Ü.G. Ü.G. 

İŞTİRAK VE CEZADAN İNDİRİM (Madde360) 

• VUK Md. 360 : Kaçakçılık suçlarının işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların 
işlenmesinde menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza Kanununun suça iştirak 
hükümlerine göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir. 

ANKARA 
365 

* Bu hüküm iştirak edenlere uygulanacak hapis cezasına ilişkindir. 

KAÇAKÇILIK SUÇLARININ CEZALANDIRILMASINDA USUL 
(Madd.367) 

*  5237 Sayılı TCK Md.37: Suçun kanunî tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren 

kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur.  ……………. 

Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi 

Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve 

vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla 

vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi 

mecburidir. 
 

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili 

vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder. 
 

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur. 
 

359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının 

ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. 
 

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. 



Ü.G. Ü.G. 

CEZANIN KESİLMESİ 

ANKARA 
366 

 Vergi Cezalarını gerektiren olaylar, vergi dairelerince veya yoklamaya veya 

vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit olunur. (Md. 364) 

 

 Yoklama ve vergi incelemesi sırasında rastlanan, vergi cezasını gerektirici 

olayların, raporlarda gösterilmesi, delillerin kaybolması ihtimalinin 

bulunduğu hallerde bunların tutanakla tespit edilmesi mecburidir. 

 

 Vergi cezaları olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı 

olduğu vergi dairesi tarafından kesilir. (Md. 365) 

 

 Kesilen vergi cezaları ilgililere ceza ihbarnamesi ile tebliğ olunacak ve 

cezayı gerektiren olayın tespitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun 

birer örneği ihbarnameye eklenecektir. (Md.366) 



Ü.G. Ü.G. 

CEZALARIN ÖDENMESİ VE KALKMASI 

367 

VERGİ CEZALARININ ÖDENME ZAMANI 

1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde 

dava açılmamışsa dava açma 

süresinin bittiği tarihten; 

 

Başlayarak bir ay içinde ödenir. 

2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi 

mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince 

düzenlenecek ihbarnamenin (2. No.lu 

İhbarnamenin) ilgiliye tebliğ tarihinden; 

 

Başlayarak bir ay içinde ödenir. 

Vergi cezaları: 

1 AY 

        

05.4.2013 
    

05.5.2013 

    

      

2 No.lu Ceza 

İhbarnamesinin 

Mükellefe tebliğ 

tarihi 

Ödeme tarihi 

son günü- vade 

30 Gün Dava Açma 

Süresi 
1 AY 

                  

        

21.3.2013 
    

20.4.2013 
    

20.5.2013 
    

            

            

Ceza 

İhbarnamesi 

Tebliğ tarihi 

Kesinleşme 

Tarihi 

Ödeme 

tarihi son 

günü- vade 



Ü.G. Ü.G. 368 

Yanılma Ve Görüş Değişikliği (VUK Md.369) 

 Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat 

vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir 

içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmez ve 

gecikme faizi hesaplanmaz. 

 Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların 

genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle 

görüş ve kanaatini değiştirmesi halinde, oluşan yeni görüş ve 

kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten 

itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz. Şu 

kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen 

genel tebliğ ve sirküler hakkında uygulanmaz. 

* Detaylı bilgi için Bkz.: 395- 400 Seri No.lu VUK Genel Tebliğleri ve 28.08.2010 Tarihli Yönetmelik 



Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet (Md.370) 
• Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk 

edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler 
bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında 
tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler 
izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen 
mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci 
maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. 

• İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde 
izahta bulunulması durumunda; 

• 1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet 
verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle 
ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk 
edilmez. 

• 2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç 
verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış 
yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi 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 aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, 
ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi 
incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. 

369 



Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet (Md.370) 
• Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu 

Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış 
olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri 
uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 
belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön 
tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 
belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını 
geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet 
alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet 
edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin 
olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 
artırılmak suretiyle uygulanır. 

 

• Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve 
kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, 
davet yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet 

• Asli Düzenlemeler 

– VUK 370’inci maddesi 

• Tali Düzenlemeler 

– 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

– 2017/6 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi 
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet Müessesinin Kapsamına Giren 

Konular 

1. Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan 

Bilgilerin Analizi Sonucunda İzaha Davet 

2. Kredi Kartı Satış Bilgileri ile KDV 

Beyannamelerinin Karşılaştırılması 

Sonucunda İzaha Davet 

3. Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim 

Hizmet Beyannamelerinin Karşılaştırılması 

Sonucunda İzaha Davet (sadece Yıllık Gelir 

Vergisi Beyannamesi)  
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet Müessesinin Kapsamına Giren 

Konular 

4. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen 
Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin 
Karşılaştırılması Sonucu İzaha Davet  
– Avukatlar 

– Meslek Mensupları 

– KDV  

5. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri 
Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni Oranları 
Aşan Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
– Bağış ve Yardımlar ( 

– Sağlık ve Eğitim Harcamaları(GVK 89/2) 

– Girişim Sermayesi Fonu (GVK 89/12, KVK  

– Oranlar üzerinde indirim yaptıklarına dair haklarında 
ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet Müessesinin Kapsamına Giren 

Konular 

6. Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit 
Edilenlerin İzaha Davet Edilmesi 

– kâr dağıtım tablosunda yer alan bilgiler ile diğer 
verilerin karşılaştırılması sonucunda, dağıtmış 
oldukları kârlar üzerinden vergi kesintisi 
yapmadıkları yönünde haklarında ön tespit 
bulunan 

7. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden 
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

– Her yıla ilişkin zarar tutarlarını ayrı ayrı 
gösterilmeyen  

– Zarar tutarını beş yıldan fazla nakleden 
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet Müessesinin Kapsamına Giren 

Konular 

8. İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen 

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

9. Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile 

İlgili Olarak Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

– menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralanması 

faaliyeti ile uğraşıldığı,  

– istisnaya konu kazancın %75'lik kısmının özel fon 

hesabına alınmadığı veya  

– beş yıllık süre içerisinde özel fon hesabından çekildiği ya 

da satışın yapıldığı yılı izleyen 5 yıl içinde şirketin tasfiye 

edildiği yönünde haklarında ön tespit bulunanlar  
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet Müessesinin Kapsamına Giren 

Konular 

10. Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet 

Edilmesi 

11. Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler 

Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi (Sadece 

"Ortaklardan Alacaklar" hesabında ilişkin) 

12. Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde 

Beyanda Bulunmayan Limited Şirket Ortaklarının İzaha 

Davet Edilmesi (DAK) 
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet Müessesinin Kapsamına Giren 

Konular 

13. Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş 

Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanların İzaha Davet 

Edilmesi (DAK ve Tapu Harcı) 

14. Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden 

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi (DAK) 

– Gayrimenkulleri iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden 

çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde 

beyanname vermediklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar 

15. Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı 

Beyan Eden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

16. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması 

Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

– (Her bir fatura 50.000 TL’yi (01.01.2018’den İtibaren 57.000 

TL) aşmamalı, toplam fatura tutarı mal ve hizmet alışlarının 

%5’ini geçmemeli) 
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet Uygulaması-Basit 
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Ü.G. Ü.G. 

İzaha Davet Uygulaması-Süreç 
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Örnek: Mükellef Bay(A)’nın işlemleri ile ilgili İzah Değerlendirme Komisyonu 

tarafından 10.01.2018 tarihinde ön tespit yapılmış olup, İzaha Davet Yazısı 

mükellefe15.01.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir.  



Ü.G. Ü.G. 

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. 

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. 380 

PİŞMANLIK VE ISLAH  (Madde 371) (1) 



Ü.G. Ü.G. 

PİŞMANLIK VE ISLAH  (Madde 371) (2) 

Karşılaştırma 

Pişmanlık ve Islah   Kendiliğinden Verilen Beyanname 

  

Vergi ziyaı cezası kesilmez.  * * Vergi ziyaı cezası %50 kesilir. 

  

Dilekçe verilir ve haber verme tarihinden itibaren 

15 gün içinde beyanname verilir ve Pişmanlık 

zammı ile birlikte vergi aslı ödenir.  15 gün içinde 

ödeme  pişmanlık ve ıslahtan yararlanmak için 

şarttır. 

 * * 

Mükellef beyanname verir. Vergi aslı , %50 vergi 

ziyaı cezası ve gecikme faizinin vade tarihi 

beyanname verme tarihinde itibaren 1 aydır. 

Mükellefin 1 ay içinde  ödeme yapmaması 

yararlanmaya engel değildir. 

  

Pişmanlık zammı hesaplanır.  * * Gecikme faizi hesaplanır. 

  

15 günlük ödeme süresi var  * * 1 aylık ödeme süresi vardır. 

  

Her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya 

olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği 

günden sonra yararlanılamaz.  

 * * 

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir 

komisyonuna sevk edilmesinden sonra 

yararlanılamaz.  

  

Şartlar ihlal edilirse; kanuni süresinden sonra 

kendiliğinden verilen beyanname hükümleri 

uygulanır. 

 * * 

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir 

komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilen 

beyannameleri vergi ziyaı cezası tam kesilir 

  

Beyan üzerine tarhiyat yapılır. *  * Re'sen tarhiyat yapılır. 

Kanuni süresinde verilmeyen beyannameler için 1 

kat usulsüzlük cezası kesilebilir. 
* * 

Kanuni süresinde verilmeyen beyannameler için 2 

kat usulsüzlük cezası kesilebilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

ÖLÜM (Madde 372) 
 Ölüm halinde vergi cezası düşer. 

 Ölüm tarihi itibariyle tahsil edilmiş bulunan ceza tutarları varislere iade edilmez. 

Adi şirket ve kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komanditer ortaklarının 

ölmesi hali özellik arz etmektedir. 

Bilindiği üzere, adi şirketler gelir vergisi ve geçici gelir vergisi mükellefi olmayıp, ortaklar, 

ortaklık bünyesinde elde edilen ticari kazanç nedeniyle GV ve Geçici GV mükellefidirler. 

Dolayısıyla, adi ortaklık bünyesinde gerçekleştirilen fiiller nedeniyle oluşan GV ve Geçici farkları 

ortaklar adına tarh edildiği gibi, bunlara ait ziyai cezaları da ortaklar adına tarh edilecek ve 

ortakların ölmesi halinde söz konusu cezalar kalkacaktır.  

KDV ve GV stopaj yönünden değerlendirdiğimizde ise, adı ortaklıkların tüzel kişiliği olmamakla 

birlikte, KDV ve GV stopajı yönünden mükellef/sorumlu olduklarında, bu vergilerden kaynaklı 

vergi aslı ve ziyaı cezaları ortaklık adına kesilmekle birlikte, ölen ortağın hissesine düşen ceza 

kalkacaktır.(09.05.2003 tarih ve B.07.0.GEL.0.30/3011-341-391/19435 sayılı özelge) 

Kollektif ve adı komandit şirketlerde ise; Söz konusu şahıs şirketleri tüzel kişiliği haiz 

olduğundan, VUK’un 333 üncü maddesi kapsamında, söz konusu şirketlerin bünyesinde 

gerçekleştirilen fiillerden kaynaklanan cezaların tüzel kişilik adına kesilmesi gerekecek ve bu 

cezaların ortakların ölümüne bağlı olarak kalkması söz konusu olmayacaktır. 

Ancak, söz konusu şirket bünyesinde gerçekleşmeyen, ölen kişinin fiilinden kaynaklanan cezalar 

kalkacaktır.  
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Ü.G. Ü.G. 

MÜCBİR SEBEP (Madde 373) 

• VUK da yazılı mücbir sebeplerden (md.13) 

herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya 

tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez. 
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CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI (Madde 374) (1) 

 Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim 
yılını takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl 

 353 ve mükerrer 355 inci maddeler uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezalarında, 
usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl 

 Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden 
başlayarak iki yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilmez 

 Tek fiil ile usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezasının işlenmesi durumunda 
usulsüzlük cezasının zamanaşımı süresi de vergi ziyaı için geçerli olan 5 yıl 
olacaktır. 

 Bu süreler içerisinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmesi halinde zamanaşımı süresi 
kesilecektir. 



Ü.G. Ü.G. 

CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI (Madde 374) (2) 

• VUK’un 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan matrah takdiri için 

takdir komisyonuna başvurulması tarh zamanaşımını durdurduğu gibi bu 

vergiye bağlı olarak kesilecek ceza bakımından da zamanaşımını durdurur. 

Duran zamanaşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini 

takip eden günden itibaren kaldığı yerden işlemeye devam eder. Ancak 

işlemeyen süre her hal ve taktirde 1 yıldan fazla olamaz. 
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Örnek : 2010 yılında kesilmesi gereken vergi ziyaı/özel usulsüzlük cezasının 

2011 yılının başından itibaren 31.12.2015 tarihine kadar vergi dairesince 

kesilmesi gerekir. 

Örnek : 2010 yılında kesilmesi gereken usulsüzlük cezasının 2011 yılının 

başından itibaren 31.12.2012 tarihine kadar vergi dairesince kesilmesi gerekir. 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK 

CEZALARINDA İNDİRME (Madde 376) (1) 
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İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda 

gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden 

itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 

sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden 

itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse: 
 

1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte 

biri, 

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının yarısı, (7103 Sayılı Kanunun 

14 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018) 
 

İndirilir. 
 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını 

yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde 

hükmünden faydalandırılmaz. 
 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları 

hakkında da uygulanır. 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK 

CEZALARINDA İNDİRME (Madde 376) (2) 

386 

 Bu uygulama ile cezaların belli bir oranı ortadan kalkar. Ancak dikkat 

edileceği üzere söz konusu kanun metni gecikme zammı ve gecikme faizine 

ilişkin herhangi bir indirim öngörmemiştir. Dolayısıyla sadece vergi ziyaı, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için bu uygulamadan 

faydalanılabilmektedir.  

 

 Ceza muhatabı bu uygulamadan faydalanmak için, ceza ihbarnamesinin 

tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine dilekçe ile başvurmak 

zorundadır. Mükellef veya sorumlu ödeyeceğini bildirdiği indirimli cezayı 

vadesinde ödemez ise veya dava konusu yaparsa bu indirimden 

faydalanamaz. 

 

 Cezalarda indirim esas itibarıyla uzlaşma hükümlerinden faydalanmak 

istemeyen ceza muhatabı için geçerlidir. Uzlaşma talep edilmesi halinde, 

cezalarda indirim hükümlerinden faydalanılamaz. Ancak uzlaşma tutanağı 

imzalanmadan evvel, uzlaşmadan vazgeçip cezalarda indirim müessesinden 

faydalanılabilinir.   

 

 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK 

CEZALARINDA İNDİRME (Madde 376) (2) 

• Vergi ziyaı cezasında birinci defada 1/2’si müteakiben kesilen cezalarda ise 
1/3’ü indirilecektir. 1/2 oranındaki ceza indirimi bir mükellefin tüm 
mükellefiyet hayatı boyunca bir defa yararlanabileceği bir haktır. Eğer 
mükellef 1/2 oranındaki ceza indirimden bir defa faydalanmış ise bundan 
sonraki, örneğin 15 yıl sonra, kesilen vergi ziyaı cezalarında 1/3 oranında 
indirimden faydalanabilecektir.  

 

• Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus da, 1/2'lik indirimin her 
vergi türü için ayrı olmadığıdır. Yani cezada indirim uygulamasında, 
kesilen cezaların ilgili bulunduğu vergilerin farklı türden olması, indirim 
oranını etkilemez. Örneğin KDV nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezası için 
indirim talebinde bulunan ve yararlanan bir mükellef daha sonra gelir veya 
kurumlar vergisi yönünden yapılan bir inceleme sonucunda kesilen vergi 
ziyaı cezası için ancak 1/3 oranında indirimden yararlanabilir. 

 

• Mükellef veya sorumlusuna birkaç vergi türünde birden aynı anda vergi 
ziyaı cezası kesilmiş ise ve eğer ilk defa cezalarda indirim müessesesinden 
faydalanacaksa tüm vergi ziyaı cezalarında  1/2 oranında indirim uygulanır. 

 

 

387 



Ü.G. Ü.G. 

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA   

(Ek madde 1) (1) 
Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle 
bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının ( 359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi 
ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu 
fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları 
konusunda vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin ; 

 Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da, 

 369. madde de yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya, 

 Bu Kanunun 116, 117 ve 118 inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile 
bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya, 

 Yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının 
olduğunun  

ileri sürülmesi durumunda idare mükellefler ile uzlaşabilir.   

 

Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda, 
sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için 
uzlaşma yapabilme imkanı getirilmiştir. 

 

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 
içinde yapılır. 
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Ü.G. Ü.G. 

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA   

(Ek madde 1)(2) 
Tarhiyat Sonrası Uzlaşmanın Kapsamı: 

 Vergi aslı ve buna bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezası (kaçakçılık ve  
kaçakçılığa iştirak hariç) uzlaşma kapsamındadır.  

 Genel Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşmanın 
kapsamına girmez. 

Uzlaşmanın Kesinliği: 

 Uzlaşma vaki olduğu takdirde komisyonların düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları 
kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. Uzlaşılan vergi ve 
cezaların dava veya herhangi bir merciye şikayet konusu  yapılması ya da indirim 
talep edilmesi mümkün değildir. 

Uzlaşmanın Dava Sürecine Etkisi: 

 Uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği takdirde dava açma yoluna 
gidebilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, uzlaşmaya varılan vergi ve 
cezaya karşı dava açamaz. 

 Uzlaşma talebinden önce dava açılmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca 
bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenemez; herhangi bir sebeple 
incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüzdür. Uzlaşma vaki olursa 
uzlaşmaya varıldığı hususu ilgili mahkemeye bildirilir ve davanın incelenmeksizin 
reddolunması sağlanır. Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef , uzlaşmanın 
vaki olmadığına dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan tutanağın tebliğinden 
itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava 
açabilir. Bu takdirde dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu 
müddet tutanağın tebliğinden itibaren 15 gün olarak uzar.  
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Ü.G. Ü.G. 

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA-DAVA AÇMA   

(Ek madde 7) 
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Örnek : Tüccar Bay (A)’ya 10.03.2016 tarihinde vergi ve ceza ihbarnamesi 

tebliğ edilmiştir. Tüccar Bay(A), 05.042016 tarihinde uzlaşma talebinde 

bulunmuştur. 20.09.2016 tarihinde gerçekleşen uzlaşma toplantısında uzlaşma 

vaki olmamıştır. Buna göre Tüccar Bay (A)’nın dava açması gereken son tarih 

05.10.2016 tarihidir. 



Ü.G. Ü.G. 391 

UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRME (EK Md .9) 

• Tarhiyat sonrası uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376'ncı madde 

hükümleri; hakkında 376'ncı madde hükümleri uygulanan vergi ve cezalar 

için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza muhatabının, uzlaşma 

tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla 

hadiseye 376'ncı maddenin uygulanmasını istemek hakkı mahfuzdur. 

Uzlaşmadan vazgeçtiğini bildirirse bu arada cezada indirmeden 

yararlanabilir. 
              

30 GÜN 
          

2.3.2013 
      

1.4.2013 
      

1.8.2013 
  

        

        

İhbarnemenin 

Mükellefe tebliğ 

tarihi 

  Normal Başvuru 

Süresi 

Sonu(Uzlaşma, 

cezada indirme, 

dava açma) 

Verilen Uzlaşma 

Günü   

  

    

26.5.2013 
            

Mükellefin 

Uzlaşma Başvuru 

Tarihi 



Ü.G. Ü.G. 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA (Ek Madde 11)(1) 

• Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek 
vergilerle kesilecek vergi ziyaı cezalarında* (359 uncu maddede 
yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek 
vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza 
hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.  

 

• Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen 
bu husus hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette 
bulunulamaz. Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 
112'nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanır. 

 

• Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma 
müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler 
veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın 
kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler. 
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7103 Sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişmeden önceki ibare; «vergilerle kesilecek 

cezalarda» 

Yürürlük: 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç 

olmak üzere 27.03.2018 



Ü.G. Ü.G. 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA (Ek Madde 11)(2) 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Kapsamı: 

 Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine 
dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu 
bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı 
cezası, (Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi cezası kesilen 
tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına 
girmektedir. 

Uzlaşma Talebi: 

 Uzlaşma için nezdinde vergi incelemesi yapılan kimsenin bizzat veya noterden 
alınmış vekâletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla ve yazılı olarak incelemeyi 
yapana veya bağlı bulunduğu birime yahut ekip Başkanlığına başvurması şarttır. 

Uzlaşma Talep Süresi: 

 İnceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her 
zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler. Ancak, İncelemenin sonuçlandığı tarihte 
tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde 
mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma talebinde 
bulunmaya davet edilmez. 

Uzlaşma Gününün Tespiti: 

 İnceleme elemanı, mükellefin uzlaşma talebi üzerine, yetkili uzlaşma komisyonu 
başkanı ile temas kurarak uzlaşma gününü belirler. Belirlenen uzlaşma gün ve saati, 
bir yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce mükellefe bildirilir veya inceleme 
tutanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde 15 günlük süreye bağlı kalmaksızın 
daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir. 
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Ü.G. Ü.G. 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA (Ek Madde 11)(3) 
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Örnek : (A) Ltd. Şti.’nin 2015 yılı hesap ve işlemleri incelenmiş ve 120.000.-

TL vergi ikamlen tarh edilmiştir. Mükellef Kurum 07.12.2016 tarihinde 

düzenlenen inceleme tutanağında TÖU’dan yararlanmak istediğini beyan 

etmiştir. 

 

14.01.2017 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısında uzlaşma sağlanamamıştır. 

Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanak inceleme raporu ile birlikte 

17.02.2017 tarihinde ilgili vergi dairesine intikal ettirilmiştir. Vergi dairesi 

mükellef adına 120.000.-TL kurumlar vergisi ve 120.000.-TL cezayı 

düzenlediği ihbarname ile 21.03.2017 tarihinde tebliğ etmiştir.  

 

Mükellefin Tarhiyat Sonrası Uzlaşma hakkı yoktur. Bu durumda 3 seçimlik 

hakkı mevcuttur: 

1. 20.04.2017 tarihine kadar dava açma, 

2. 376’dan yararlanmak üzere vergi dairesine yazılı başvuruda bulunma, 

3. 30 gün içinde (20.04.2017 tarihine kadar) uzlaşma komisyonu tarafından 

önerilen vergi ve cezayı kabul ettiğini beyan etmek suretle kesinleşen 

tutarları 1 ay içinde ödeme. 



Ü.G. Ü.G. 

Kısmi Uzlaşma 
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Örnek : (A) Ltd. Şti’nin 2015 yılı hesap ve işlemleri 2016 yılında incelenmiş, 

inceleme sonucunda 75.000.-TL mükerrer gider kaydı yaptığı, ayrıca 100.000.-

TL tutarında belgesiz satış yapmış olduğu tespit edilmiştir. Toplam 175.000.-

TL kurumlar vergisi matrah farkı tesis edilmiştir. Bu tutar üzerinden 35.000,00 

-TL kurumlar vergisi hesaplanmıştır. Mükellef kurum mükerrer gider 

kaydından kaynaklanan 75.000,00-TL matrah farkına isabet eden 15.000,00-

TL vergi aslı ve ceza konusunda TÖU’dan yararlanacağını, belgesiz mal 

satışından doğan 20.000,00-TL vergi aslı ve cezayı ise uzlaşma konusu 

etmeyeceğini belirtmiştir. (kısmi uzlaşma) 

 

14.10.2014 tarihinde usulüne uygun olarak yapılan uzlaşma toplantısında 

10.500,00-TL kurumlar vergisi ve 1.500,00-TL ceza ödenmesi konusunda 

uzlaşılmıştır. 

 

Belgesiz satıştan doğan vergi ve ceza için süresi içinde olmak kaydıyla 

mükellef 376’dan yararlanabileceği gibi vergi mahkemesine de başvurma 

hakkına sahiptir. 



Ü.G. Ü.G. 

 UZLAŞMA-ÖDEME (EK MD.8) 

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; 

1. Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 

zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; 

ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse 

ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay 

içinde; 

 

2. Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, bu Kanunun 112 ve 368. maddeleri 

hükümleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 8 

numaralı bendi hükmü dairesinde; 

ödenir. 

ANKARA 
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Ü.G. Ü.G. 

ANKARA 
397 

Uzlaşmanın Kesinliği 
• Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi 

dairelerince derhal yerine getirilir. 

• Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan 

hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunamaz. 

* Uzlaşılan vergide düzeltme yapılabilir mi? 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek  6. maddesinde ise uzlaşma tutanaklarının kesin olduğu, 

mükellef veya adına ceza kesilenin üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar 

hakkında dava açamayacağı ve hiçbir mercie şikayette bulunamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Ancak, vergi sistemimizde "hata üzerinden vergi alınmaması" esası açık bir şekilde 

benimsenmiş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116. 117 ve 118 inci maddelerinde 

belirtilen vergi hatalarının düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesine imkan tanınmıştır. 

Bu nedenle; 

 Vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden muaf olanlara yapılmış olan tarhiyatların,  

 Vergiye tabi olmamaları gerekenler adına yapılan tarhiyatların,  

 Aynı vergilendirme dönemi için yapılan mükerrer tarhiyatların  

uzlaşmaya mevzuu edilmiş ve üzerinde uzlaşılmış olması ve bu hatalı durumun da uzlaşma 

sırasında dikkate alınmamış olması hallerinde, söz konusu hataların 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun düzeltme hükümleri çerçevesinde düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır. 



Ü.G. Ü.G. 398 

5. KİTAP 

VERGİ DAVALARI 



Ü.G. Ü.G. 

Vergi mahkemesinde dava açabilmek için  

 verginin tarh edilmesi,  

 cezanın kesilmesi,  

 tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ 
edilmiş olması; 

 tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine 
ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından 
verginin kesilmiş olması lazımdır. 

 

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu 
matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava 
açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri 
mahfuzdur. 
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DAVA KONUSU 



Ü.G. Ü.G. 

VERGİ YARGISINDA YARGILAMA USULÜ 

• Vergi yargısında yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak 

üzerinde yapılır. . Danıştay ile Vergi Mahkemeleri’nde açılan iptal ve belli 

bir miktarı aşan tam yargı (tazminat) davaları ile tarh edilen vergi, resim ve 

harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı belli 

bir miktarı aşan vergi davalarında, taraflardan birinin isteği üzerine 

duruşma yapılır 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ 

Vergi mahkemeleri; 

  

1- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergilere, resim, harç 
ve benzeri yükümlülüklere ve bunlara bağlı ceza ve zamlara (Gümrük ve Tekel 
idarelerince alınan vergi ve diğer mali yükümler dâhil.) 
 

2-Yukarıdaki kuruluşlara ait olup, mali yüküm kavramı dışındaki tarifelere,  
 

3- Mükellefin müracaatı üzerine yapılan emsal bedel takdirinde mükelleflerin, 
takdir komisyonu kararlarına,  
 

4- İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hatalarının re’sen 
düzeltilmesi durumunda, kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimseler, yapılan 
düzeltmelere,  
 

5-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 
uygulanmasına,  
 

6- Vergi mahkemelerince verilen kararların yerine getirilmeme sebebine 
dayanan tazminat ve zam işlemlerine,  
 

ilişkin davalara bakmaktadır. 
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA 

SÜRELERİ VE SÜRELERİN  BAŞLANGICI 
İYUK 7 nci madde; vergi mahkemelerinde dava açma sürelerini 30 gün 
olarak belirlemiş ve özel kanunlarda farklı süreler bulunması halinde bunların 
uygulanacağını ifade etmiştir. 

 

 6183 sayılı Kanunda ödeme emirleri ve ihtiyati hacizle ilgili davalarda 15 
gün,  

 Uzlaşmanın vaki olmaması sonucunda dava açma süresi bitmiş veya 15 
günden az kalmış ise tutanağın mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

 Ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün  

 

Bu süre; 

• 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 

• İdarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon 
kararının idareye geldiği;  

 

 Tarihi izleyen günden başlar.  
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Ü.G. Ü.G. 

VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAYA 

YETKİLİ OLANLAR 

• Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara 

karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. 

– Gerçek kişiler bizzat kendileri dava açabilecekleri gibi vekilleri vasıtasıyla da dava 

açabilirler. Dava ehliyetine sahip kişinin vekili sıfatıyla dava açacak kişinin avukat 

olması şarttır.  

– Küçükler ve kısıtlılar ile tüzel kişiler de vergi davalarını kanuni temsilcileri veya 

bunların avukat vekilleri vasıtası ile 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.(Artık istinaf yolu açıldığı için anlamı kalmamıştır) 

• 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. 
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Ü.G. Ü.G. 

• İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına 
karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu 
öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu 
yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, 
kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde 
istinaf yoluna başvurulabilir.  

• Ancak, konusu beş bin Türk lirasını 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 
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İSTİNAF YOLU (BÖLGE İDARE MAHKEMESİ) 



Ü.G. Ü.G. 

DANIŞTAY’A TEMYİZ BAŞVURUSU  

• Bölge idare mahkemelerinin verdikleri Konusu yüz bin Türk lirasını 
aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında 
açılan davalara ilişkin kararlar kararını tebliğini takip eden günden 
itibaren otuz (30) gün içinde Danıştay’da temyiz edilebilir. 

• Temyiz başvurusu, kararın yürütülmesini durdurmaz. Bu kararların 
yürütülmesini durdurabilmek için Danıştay’dan teminat karşılığı 
yürütmenin durdurulması istenilmesi ve bu istemin de kabul edilerek 
karara bağlanmış olması gerekmektedir. 
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KARAR DÜZELTME  

• Kararın düzeltilmesi yolu ile; Danıştay dava daireleri veya Vergi 
Dava Daireleri Kurulunun temyiz yeri olarak verdikleri kararlar ile, 
bölge idare mahkemelerinin istinaf üzerine verdikleri kararlar 
hakkında bir kez, kararın yeniden gözden geçirilmesi ve yapılmış 
sakatlıklar varsa bunların düzeltilmesi amacı güdülür.  

• Kararın düzeltilmesi isteminde süre on beş (15) gündür. Bu süre, 
kararın yazılı bildirimini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. 



Ü.G. Ü.G. 

İstinaf-Temyiz 
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Ü.G. Ü.G. 

YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı 

sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.  

 a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple 

elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,  

b) 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,  

c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak 

ortadan kalkması,  

d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi,  

e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,  

f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,  

g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,  

 h) 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.  

 ı) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 

protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş 

kararıyla tespit edilmiş olması.  

 Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.  
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Ü.G. Ü.G. 

ÇALIŞMAYA ARA VERME (ADLİ TATİL)(1) 

1. Adli Tatil Dönemi: 

• Danıştay Kanunu’nun 86. maddesi gereği Danıştay Daireleri, İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesi gereği de bölge idare, idare ve 
vergi mahkemeleri 20 Temmuz– 31 Ağustos döneminde çalışmaya ara 
vermektedir.  

• 7 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6494 
sayılı Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun uyarınca adli tatil dönemi 20 Temmuz – 31 
Ağustos olarak yeniden belirlenmiştir. 

 

2. Çalışmaya Ara Veren / Vermeyen Mahkemeler: 

• Adli tatil bazı mahkemeler için söz konusu değildir. İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 61. maddesine göre, yargı çevresine dahil olduğu bölge 
idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi 
mahkemeleri çalışmaya ara vermemektedir. 

• Buna göre vergi mahkemesi, itiraz mercii olan bölge idare mahkemesiyle 
aynı ildeyse çalışmaya ara verir, farklı ilde ise çalışmaya ara vermez. Hak 
kayıplarının önlenmesi açısından bu konuya özellikle dikkat edilmesinde 
yarar vardır. 
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Ü.G. Ü.G. 

ÇALIŞMAYA ARA VERME (ADLİ TATİL)(2) 

3. Adli Tatilin Sürelere Etkisi 

• İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8. maddesine göre bu Kanun’daki 
sürelerin son gününün adli tatile rastlaması halinde süre, adli tatilin sona 
erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzamaktadır. Buna göre, adli 
tatil kapsamına giren tüm dilekçelerin en geç 7 Eylül mesai bitimine kadar 
Mahkemeye sunulması gerekmektedir. 

• Adli tatil nedeniyle uzayacak süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu’yla 
belirlenen bütün süreleri kapsamaktadır. Adli tatil nedeniyle uzayacak 
sürelerden önemli bazıları şunlardır: 

• - İYUK’nun 7. maddesinde yer alan dava açma süresi. 

• - İYUK’nun 16. maddesinde yer alan cevap verme süresi. 

• - İYUK’nun 27. maddesinde yer alan yürütmenin durdurulması hakkında 
karara itiraz süresi. 

• - İYUK’nun 45. maddesinde yer alan itiraz süresi. 

• - İYUK’nun 46. maddesinde yer alan temyiz süresi. 

• - İYUK’nun 53. maddesinde yer alan yargılamanın yenilenmesi süresi. 

• - İYUK’nun 54. maddesinde yer alan kararın düzeltilmesi talep süresi. 

• Öte yandan, yukarıda da belirtildiği üzere, bazı mahkemeler çalışmaya ara 
vermemektedir. Çalışmaya ara vermeyen mahkemelerle ilgili sürelerin adli 
tatilden etkilenmediği unutulmamalıdır. 
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ÇALIŞMAYA ARA VERME (ADLİ TATİL)(3) 

4. Adli Tatilden Etkilenmeyen Süreler 

• Yukarıda da belirtildiği üzere, İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki sürelerin son 
gününün adli tatile rastlaması halinde süre, adli tatilin sona erdiği günü izleyen 
günden itibaren yedi gün uzamaktadır. 

• Buna göre, adli tatilden etkilenen süreler sadece İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’ndaki sürelerdir. Diğer kanunlarda yer alan süreler adli tatilden 
etkilenmemektedir. 

• Bu çerçevede örneğin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer 
alan ödeme emrine ve haciz işlemlerine karşı açılan davalarda süre 
uzamamaktadır. 

• Yine uzlaşmanın sağlanamaması halinde Vergi Usul Kanunu’nun ek 7. maddesi 
uyarınca tanınan dava açma süresi ile ilgili de, ödeme emirleri yönünden geçmişte 
verilen Danıştay kararlarından hareketle, sürenin uzamayacağı sonucuna varılabilir. 

 

Adli tatil dönemi içerisinde dava açılmasına ve adli tatilden etkilenen diğer 
başvuruların yapılmasına hukuken bir engel yoktur. Bu çerçevede adli tatil dönemi 
içinde dava açılması mümkündür. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesine göre, adli tatilde, bölge idare 
mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her 
bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri 
arasından görevlendirilen üç hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulmaktadır. 
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MÜKELLEFİN İZAHAT TALEBİ (Madde 413) 

• Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan veya bu hususta yetkili kıldığı 

makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve 

tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile izahat isteyebilir. 

• Gelir İdaresi Başkanlığı, kendisinden istenecek izahatı özelge ile 

cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından 

uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler de yayımlayabilir. 

 Sirküler ve özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı 

veya tevkil edeceği bir başkan yardımcısının başkanlığında en az üç daire 

başkanından müteşekkil bir komisyon marifetiyle oluşturulur. 

 Söz konusu komisyonda oluşturulmuş sirküler veya özelgeler ile konu, kapsam ve 

ilgili olduğu mevzuat bakımından tamamen aynı mahiyeti taşıyan bir hususta izahat 

talebinde bulunulması halinde, komisyon tarafından oluşturulan sirküler veya 

özelgelere uygun olmak şartıyla Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı tarafından da 

özelgeler verilebilir. 
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BAŞARILAR DİLERİZ... 
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