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Genel Bütçe Vergi Gelirleri
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İspat
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Vergi Dairesi
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Vergi Mahremiyetinin İstisnaları
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Vergi Mahremiyetinin İhlali
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Yasaklar
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Mükellef
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Vergi Sorumlusu
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Mükellefiyet ve Vergi Sorumluluğuna İlişkin Özel Sözleşmeler
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Vergi Ehliyeti
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Sorumluluk Halleri
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Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
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Kanuni Temsilcilerin Ceza Sorumluluğu
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Kanuni Temsilcilerin Sorumluluklarının Kıyaslanması
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Vergi Kesenlerin Sorumluluğu (1)
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Vergi Kesenlerin Sorumluluğu (2)
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Vergi Kesenlerin Sorumluluğu (3)
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Mirasçıların Sorumluluğu
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Süreler ve Hesaplanması
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Sürelerin Uzaması
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Mücbir Sebepler (1)
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Mücbir Sebepler (2)
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Mücbir Sebepler (3)
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Mücbir Sebepler (4)



34

Mücbir Sebebin Etkilediği Süreler
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Mücbir Sebebin Sürelere Etkisi
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Mücbir Sebeple Sürelerin Uzaması (1)

Örnek: Gerçek usulde vergilendirilen bay (A) 15 Mart-15
Eylül 2019 tarihleri arasında ağır kaza nedeniyle hastanede
yatmıştır ve bu hususu resmi doktor raporuyla
belgelendirmiştir. Bu durumda 25 Mart 2019 tarihine kadar
verilmesi gereken 2018 yılına ait yıllık gelir vergisi
beyannamesi mücbir sebebin kalktığı tarihten itibaren 11
gün uzayarak en geç 26 Eylül 2019 tarihinde verilmesi
gerekir. Ancak mart ve temmuz ayında ödenmesi gereken
gelir vergi ise yeni beyanname verme süresi olan 26 Eylül
2019 tarihine kadar toplu olarak ödenmesi gerekecektir.
31.12.2023 olan normal tarh zamanaşımı süresi ise 185 gün
uzayarak 04.07.2024 tarihinde sona erecektir.
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Mücbir Sebeple Sürelerin Uzaması (1)
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Mücbir Sebeple Sürelerin Uzaması (2)
Örnek: 20 Mart 2019 tarihinde tutuklanan mükellef kurum temsilcisi 5 Haziran
2019 tarihinde serbest bırakılmıştır.

Mükellef kurumun, 2018 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi 25
Nisan 2019 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 2019 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 2019 tarihinden sonra ancak vade tarihi olan 30 Nisan 2019 tarihinde veya bu
tarihten önce meydana gelmesi halinde, verginin tahakkuk süresi uzamayacağından,
ödeme süresi de uzamayacaktır.



39

Mücbir Sebeple Sürelerin Uzaması (2)
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Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması
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Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması

Örnek 1: 15 Şubat 2019 tarihinde ölen ve öteden beri ticari
faaliyetine ilişkin kazancı gerçek usulde tespit olunan bir
mükellef 2019 yılı (01.01.2019-15.02.2019) gelir vergisi
beyannamesinin 15.06.2019 tarihi mesai saati bitimine
kadar verilmesi gerekmektedir.

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

Henüz verilmemiş olan 2018 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)
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Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması

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, 15.02.2019 tarihinde ölen şahsın 23.02.2019
tarihine kadar vermesi gereken ocak dönemi muhtasar
beyannamesi mirasçıları tarafından 23.05.2019 tarihine
kadar; 24.02.2019 tarihine kadar verilmesi gereken ocak
dönemi KDV beyannamesi de 24.05.2019 tarihine kadar
yine mirasçıları tarafından ölen kişinin bağlı olduğu vergi
dairesine verilmesi gerekmektedir.
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Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması

Örnek 2: Tüccar olan Bay (A), 10.02.2019
tarihinde vefat etmiştir. Bay (A)’nın 2018 yılı
gelir vergisi beyannamesi ile 01.01.2019-
10.02.2019 dönemi kıst dönem gelir vergisi
beyannamesi mirası reddetmemiş kanuni
mirasçılar tarafından şu şekilde beyan
edilecektir.
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Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması
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Zor Durum/Mühlet Verme
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Meslek Mensubundan Kaynaklı Zor Durum Hali
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Meslek Mensubundan Kaynaklı Zor Durum Hali

Örnek: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Keçiören
Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden
SMMM Bay (A) 20.11.2019 tarihinde vefat
etmiştir. Bay (A)’nın vefat ettiği tarih itibarıyla,
beyannameleri Bay (A) tarafından verilen
mükelleflere ait KDV ve muhtasar beyannamelerin
verilme süresinin bitimi olan 26.11.2019 tarihine 7
günden az kalmış olması nedeniyle, 26.11.2019
tarihine 7 gün eklenecek ve söz konusu
beyannameler 03.12.2019 tarihine kadar verilecek,
tahakkuk eden vergiler yine 03.12.2019 tarihine
kadar ödenecektir.
Sonraki slayttaki şekle bakınız.
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Meslek Mensubundan Kaynaklı Zor Durum Hali
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Mali Tatil
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.

Ø30 Haziran tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi 
halinde mali tatil 3 Temmuz tarihinde,
Ø30 Haziran tarihi Pazar gününe denk gelmesi halinde ise 
2 Temmuz tarihinde mali tatil uygulaması başlamaktadır.
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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.

Örnek: (X) vergisinin 2019 haziran dönemi
beyannamesi 10 Temmuz 2019 tarihinde
akşamına kadar verileceği varsayıldığında
son günü mali tatile rastlayan 2019/Haziran
dönemi (X) Vergisi beyannamesinin verilme
süresi mali tatil nedeniyle 27.07.2019
tarihine uzayacaktır.
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Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler



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.
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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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Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler

Örnek: Mükellef adına resen tarh edilen gelir
vergisi ve kesilen vergi ziyaı cezası Vergi ve
Ceza İhbarnamesi ile 10.05.2019 tarihinde
tebliğ edilmiştir. Mükellef dava açma, uzlaşma
ve cezada indirim haklarını kullanmamıştır.
Bu durumda mali tatile rastlayan ödeme
süresi, 27.07.2019 tarihine uzayacaktır.

Sonraki slayttaki şekle bakınız.



54

Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler
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Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler

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 2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda
son günü mali tatile rastlayan uzlaşma talep etme
süresi, 27.07.2019 tarihine uzayacaktır.

Sonraki slayttaki şekle bakınız.
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Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler



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.

57

Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler

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
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Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler
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Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler

Örnek: Mükellef adına resen tarh edilen gelir
vergisi ve kesilen vergi ziyaı cezası Vergi ve
Ceza İhbarnamesi ile 15.06.2019 tarihinde
tebliğ edilmiştir. Bu durumda son günü mali
tatile rastlayan dava açma süresi, 02.08.2019
tarihine uzayacaktır. Ancak bu tarih Adli Tatil
içinde olması nedeniyle dava açma süresi
07.09.2019 tarihine uzayacaktır.

Sonraki slayttaki şekle bakınız.
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Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler
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Mali Tatilin Etkilediği Diğer Hususlar
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Mali Tatille İlgili Özellik Arz Eden Durumlar
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Mali Tatil Kapsamında Olmayan Vergi ve Süreler
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Vergi Alacağının Tayini
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Vergiyi Doğuran Olay
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Tarh



67

Tebliğ
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Tahakkuk
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Tahsil
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Tarhiyat Türleri
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Beyannameye Dayanan Tarh
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İkmalen Vergi Tarhı
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Re’sen Vergi Tarhı
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Resen Takdir Sebebi Sayılan Durumlar (1)
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Resen Takdir Sebebi Sayılan Durumlar (2)



76

Resen Takdir Sebebi Sayılan Durumlar (3)
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Resen Takdir Sebebi Sayılan Durumlar (4)
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Resen Takdir Sebebi Sayılan Durumlar (5)
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Resen Takdir Sebebi Sayılan Durumlar (6)
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Verginin İdarece Tarhı
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Takdir Komisyonu (VUK Madde 72/1 Kapsamında)
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İhbarname Esası ve Muhteviyatı
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Tebliğ Yöntemleri
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Tebliğ Esasları
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Tebliğ Yapılacak Kimseler
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Yabancı Ülkelerde Bulunanlara Tebliğ
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Bilenen Adresler
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Tebliğ Evrakının Teslimi (2)
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Tebliğ Evrakının Teslimi (3)
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Tebliğ Evrakının Teslimi (4)
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Yerleşim Yerinde Tebliğ Yapılabilecek Durumlar
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Tebliğ Evrakının Teslimi (5)
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Tebliğ Evrakının Teslimi (6)
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Tebliğ Evrakının Teslimi (7)
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Tebliğ Evrakının Teslimi (8)
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İlan Yoluyla Tebliğ
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İlan Şekli
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İlanın Muhteviyatı ve Neticeleri
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İlanen Tebliğ Süreci

Örnek -1 : Gerçek usulde vergilendirilen tüccar Bay (A)’nın
2014 takvim yılı hesap ve işlemleri 2019 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 10.10.2019
tarihinde Vergi ve Ceza İhbarnamesi düzenlenmiştir.
Mükellefin bilinen adresine posta ile tebligat yapılamaması
üzerine ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
İlan yazısı 20.10.2019 tarihinde vergi dairesinin ilan
koymaya mahsus mahalline asılmış ve aynı gün düzenlenen
tutanakla durum tespit edilmiştir. 22.10.2019 tarihinde ilan
yazısı yerel bir gazetede yayımlanmıştır.

(Sonraki slayttaki şekle bakınız.)
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İlanen Tebliğ Süreci
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İlanen Tebliğ-Zamanaşımı

Örnek -2 : Gerçek usulde vergilendirilen tüccar Bay (A)’nın
2014 takvim yılı hesap ve işlemleri 2019 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 10.10.2019
tarihinde Vergi ve Ceza İhbarnamesi düzenlenmiştir.
Mükellefin bilinen adresine posta ile tebligat yapılamaması
üzerine ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
İlan yazısı 20.11.2019 tarihinde vergi dairesinin ilan
koymaya mahsus mahalline asılmış ve aynı gün düzenlenen
tutanakla durum tespit edilmiştir. 22.11.2019 tarihinde ilan
yazısı yerel bir gazetede yayımlanmıştır.

(Sonraki slayttaki şekle bakınız.)
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İlanen Tebliğ-Zamanaşımı
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Elektronik Tebligat 
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Elektronik Tebligat (2)



105

Hatalı Tebliğler
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Vergi Alacağının Kalkması
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Ödeme Zamanı (1)
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Ödeme Zamanı (2)
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Özel Ödeme Zamanları
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Gecikme Faizi
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Gecikme Faizi-Gecikme Zammı Karşılaştırması
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Özel Ödeme Zamanı/Gecikme Faizi-Örnek (1)

Örnek 1 : Bay (A) 15.10.2018 tarihinde
Ankara’da vefat etmiş olup, yine Ankara’da
bulunan kanuni mirasçısı Bayan (B) 15.02.2019
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
25.03.2019 tarihinde Bayan (B)’ye tebliğ
edilmiştir. Re’sen tarh edilen veraset ve intikal
vergisi Bayan (B) tarafından dava konusu
yapılmamıştır. (Sonraki slayttaki şekle bakınız.)
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Özel Ödeme Zamanı/Gecikme Faizi-Örnek (1)



114

Özel Ödeme Zamanı/Gecikme Faizi-Örnek (2)

Örnek 2 : Tüccar Bay (B)’nin 2018 takvim
yılı defter ve belgeleri Nisan 2019’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
2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef
tarhiyata dava açmamıştır. (Sonraki
slayttaki şekle bakınız.)
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Özel Ödeme Zamanı/Gecikme Faizi-Örnek (2)
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Özel Ödeme Zamanı/Gecikme Faizi-Örnek (3)

Örnek 3 : (Y) A.Ş.’nin 2017 hesap dönemi hesap ve işlemleri 2019
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 15.10.2019 tarihinde
mükellef kuruma tebliğ edilmiştir. Mükellef kurum adına tarh
edilen vergi ve kesilen cezaya karşı 20.10.2019 tarihinde dava
açmıştır. Vergi mahkemesinin tarhiyatı ve cezayı onama kararı
10.09.2020 tarihinde mükellef kurumun bağlı olduğu vergi
dairesine ulaşmıştır. Bu karar üzerine düzenlenen 2 No.lu Vergi
ve Ceza İhbarnamesi mükellef kuruma 17.09.2020 tarihinde
tebliğ edilmiştir. Mükellef kurum itiraz/temyiz başvurusu
yapmamıştır.
(Sonraki slayttaki şekle bakınız.)
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Özel Ödeme Zamanı/Gecikme Faizi-Örnek (3)
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Özel Ödeme Zamanı/Gecikme Faizi-Örnek (4)

Örnek 4 : (A) Limited Şti.’nin 2018 hesap dönemi hesap ve
işlemleri 2019 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 10.06.2019
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 10.08.2019 tarihine uzlaşma günü verilmiş olup,
10.08.2019 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.)
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Özel Ödeme Zamanı/Gecikme Faizi-Örnek (4)
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Fazla ve Yersiz Olarak Tahsil Edilen Vergilerin İadesinde 
Faiz Hesaplanması
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Fazla ve Yersiz Olarak Tahsil Edilen Vergilerin İadesinde 
Faiz Hesaplanması
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İade Almaya Hak Kazananlara İadenin 3 Aydan Sonra Yapılması 
Halinde Faiz Hesaplaması
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Yargı Kararı İle İade Edilip Yine Yargı Kararı İle Tahsili Gereken 
Vergilerde Gecikme Faizi 
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Zamanaşımı (1)
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Zamanaşımı (2)
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.
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Zamanaşımı (3)
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Zamanaşımının Durması (1)
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Zamanaşımının Durması (2)
Örnek : Gerçek usulde vergilendirilen tacir Bay (B)
Temmuz 2015 dönemine ilişkin katma değer vergisi
beyannamesini vermemiştir. Vergi dairesince, 30.10.2017
tarihinde matrah takdiri için ilgili takdir komisyonuna
başvurulmuş ve takdir komisyonu kararı vergi dairesine
16.05.2019 tarihinde tevdi edilmiştir.
Temmuz 2015 dönemine ait zamanaşımı süresi normal
şartlarda 31.12.2020 tarihinde sona ermektedir. Bu olayda
takdir komisyonunda geçen süre, 1 yıldan uzundur.
Dolayısıyla, işlemeyen süre her hal ve takdirde 1 yıldan
fazla olamayacağından, zamanaşımı süresi 31.12.2021
tarihinde sona erecektir.
(Sonraki slayttaki şekle bakınız.)
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Zamanaşımının Durması (3)
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Zamanaşımının Durması (4)
Örnek : Gerçek usulde vergilendirilen tacir Bay (B)’nin
2014 takvim yılı gelir vergisi matrahının takdir edilmesi
için 20/9/2019 tarihinde takdir komisyonuna başvurulmuş
ve komisyon kararı 10/4/2020 tarihinde vergi dairesine
tevdi edilmiştir.
2014 takvim yılına ait zamanaşımı süresi normal şartlarda
31/12/2019 tarihinde sona ermektedir. Bu olayda takdir
komisyonuna sevk dolayısıyla işlemeyen sürenin, komisyon
kararının vergi dairesine tevdi edildiği 10/4/2020 tarihine
ilave edilmesiyle bulunan 22/7/2020 tarihinde zamanaşımı
süresi sona erecektir.
(Sonraki slayttaki şekle bakınız.)



131

Zamanaşımının Durması (5)
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Zamanaşımının Durması (6)
Örnek : Gerçek usulde vergilendirilen tacir Bay (B)’nin
2014 takvim yılı gelir vergisi matrahının takdir edilmesi
için 30/9/2019 tarihinde takdir komisyonuna başvurulmuş
ve takdir kararı 30/11/2020 tarihinde vergi dairesine tevdi
edilmiştir.
2014 takvim yılına ait zamanaşımı süresi normal şartlarda
31/12/2019 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 30/9/2020 tarihinde işlemeye başlayacak
ve 31/12/2020 tarihinde zamanaşımı süresi sona erecektir.
(Sonraki slayttaki şekle bakınız.)
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Zamanaşımının Durması (7)
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Verginin Terkini



135

Tahakkuktan Vazgeçme
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Vergi Hataları
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Hesap Hataları (1)
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Hesap Hataları (2)
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Vergilendirme Hataları (1)
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Vergilendirme Hataları (2)
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Vergi Hatalarını Düzeltme Yolları
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Hataların Meydana Çıkarılması, Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat
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Mükellef Aleyhine Re’sen Düzeltme Yapılması
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Dava Açma Süresi İçinde Düzeltme Başvurusu 
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Düzeltme Başvurusu/Dava Örnek 
Örnek: Mükellef 15.04.2019 tarihinde kendisine tebliğ edilen vergi
ihbarnamesinde hata bulunması sebebiyle 20.04.2019 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 10.06.2019
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 19.06.2019 tarihinden sonra kalan 26 günlük dava açma süresinde
vergi mahkemesinde dava açabilir.
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Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Başvurusu 
ve Şikayet Yoluyla Müracaat
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Düzeltme-Şikayet Örnek 
Örnek: Mükellef 15.04.2019 tarihinde kendisine tebliğ edilen vergi
ihbarnamesinde hata bulunması sebebiyle 10.06.2019 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 12.06.2019 tarihinde Maliye Bakanlığına başvurması ve Maliye
Bakanlığının talebini reddetmesi durumunda bu kararın tebliğ tarihinden, ya da
60 gün içinde cevap vermemesi durumunda 12.08.2019 tarihinden itibaren 30
gün içinde vergi mahkemesinde iptal davası açabilir. (IYUK md.37/b)
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Düzeltme Zamanaşımı
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Yoklama ve Yoklamaya Yetkililer
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Vergi İncelemesi ve İncelemeye Yetkililer
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Hüviyet İbrazı, İncelemeye Tabi Olanlar, İnceleme Zamanı
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İncelemenin Yapılacağı Yer
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İncelemede Uyulacak Esaslar (1)
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İncelemede Uyulacak Esaslar (2)
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İnceleme Tutanakları
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Basit Olarak İnceleme Süreci
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İnceleme Süresine İlişkin İstisnalar
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İşe ve İncelemeye Başlama
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Defter ve Belgelerin Alınması ve İadesi
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Aramalı İnceleme
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Bilgi Toplama
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Bilgi Vermekten İmtina Edememek


